Normas para Submissão de Trabalhos:

Poderão ser enviados (submetidos) trabalhos, para comunicação oral no evento, por
profissionais ou docentes, pesquisadores, bem como por alunos de graduação e pósgraduação.
Para a seleção dos trabalhos os proponentes deverão remeter um resumo de até 500
palavras, acompanhado de uma folha de rosto identificando autor(es), responsável pela
apresentação e instituição de vínculo e e-mail para contato e GT no qual está propondo a
apresentação.
Em caso de seleção do trabalho para apresentação nos GTs, os autores deverão
remeter, até a data estipulada no cronograma, Resumo Expandido, com até 15.000 caracteres
(incluíndo espaços), para ser disponibilizado para consulta geral no site do evento.
Todos devem seguir a seguinte formatação:
- Formato PDF;
- Página de rosto (capa), com as seguintes informações:
9º Encontro Transdisciplinar de Ciências Penitenciárias
5º Seminário de Políticas Sociais no Mercosul
17 e 18 de Setembro de 2015, Pelotas (RS)
Grupo de Trabalho: [INDICAR NOME DO GT]
Título do Trabalho [idêntico ao do resumo enviado no momento da proposição]
Nome completo e instituição do(s) autor(es)
- Fonte: Arial, tamanho 12;
- Espaçamento entre linhas de 1,5.
Os
resumos
deverão
eletrônico: gitepucpel@gmail.com

ser

enviados

para

o

seguinte

endereço

Os resumos deverão conter informações acerca dos referencias, objetivos, métodos,
resultados parciais ou finais da pesquisa; não podendo conter referências, gráficos, tabelas ou
imagens.
Serão selecionados até 9 (nove) trabalhos para cada um dos GTs
Os critérios de seleção são:
1.
2.
3.
4.

Afinidade temática
Consistência científica
Existência de resultados parciais ou finais de pesquisa
Vinculação com grupos de pesquisa-ação

O expositor de cada trabalho poderá utilizar, para sua apresentação, o tempo de 15
(quinze) minutos.
A inclusão dos trabalhos na pauta de apresentações, bem como a públicação de seu
resumo nos Anais, se dará mediante o compromisso de inscrição e presença, no evento, ao
menos do responsável pela apresentação oral.

De cada GT serão escolhidos, pela Comissão Científica do evento, dois trabalhos para
constar de publicações decorrentes dos eventos. Os autores dos trabalhos escolhidos serão
contatados, posteriormente, para o envio do respectivo artigo completo.
Cronograma de submissão dos Trabalhos
Etapa
Envio dos Resumos
Divulgação dos resumos aprovados
Envio dos Resumos Expandidos

Prazo Final
02 de agosto de 2015
17 de agosto de 2015
01 de setembro de 2015

