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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE SELEÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO 

 
 A comissão organizadora do V Encontro Internacional de Ciências Sociais:  

"Democracia e seus dilemas contemporâneos" tornam pública a retificação do 

Edital de Seleção de Grupos de Trabalho, conforme segue: 

 
 1. No item 4. Seleção dos GTs onde se lê:  

 
"Se entre os proponentes, existe experiência de coordenação GTs em eventos 
como ANPOCS, ABCP, ABA e SBS, no caso destas últimas tanto em suas 
versões nacionais quanto regionais. Para propostas de GT 
Também serão consideradas a organização de GTs em eventos promovidos 
por Associações Internacionais nas áreas de Antropologia, Ciência Política e 
Sociologia, assim como em outros eventos nacionais organizados por 
Associações Nacionais de temas mais específicos de cada uma destas três 
grandes áreas";  
leia-se  
"Se entre os proponentes, existe experiência de coordenação GTs em eventos 
como ANPOCS, ABCP, ABA e SBS, no caso destas últimas tanto em suas 
versões nacionais quanto regionais. Para propostas de GTs com 
coordenadores estrangeiros, será avaliada a experiência de coordenação de 
GTs no país de referência.  
Também serão consideradas a organização de GTs em eventos promovidos 
por Associações Internacionais nas áreas de Antropologia, Ciência Política e 
Sociologia, assim como em outros eventos nacionais organizados por 
Associações Nacionais de temas mais específicos de cada uma destas três 
grandes áreas. Isto também é válido para eventos organizados por 
Associações Internacionais ou Nacionais, nos países de origem dos 
proponentes estrangeiros"  

 
 
 2. No item 4. Seleção dos GTs onde se lê:  

 
"As publicações dos proponentes em revistas científicas nos últimos três anos 
em revistas que estejam avaliadas no Qualis das áreas da Antropologia, 
Ciência Política ou Sociologia com os conceitos A1, A2 e B1"; leia-se:  
"As publicações dos proponentes em revistas científicas nos últimos três anos 
em revistas que estejam avaliadas no Qualis das áreas da Antropologia, 
Ciência Política ou Sociologia com os conceitos A1, A2 e B1. Nos casos de 
proponentes estrangeiros, será avaliada a sua produção acadêmica em 
periódicos reconhecidos internacionalmente em qualquer uma das áreas de 
referência".  


