
 

Submissão de Trabalhos 

 

 

1. Resumos e inscrições 

 

1.1. As propostas de trabalho devem ir ao encontro da temática dos seguintes GTs: 

 

GT 1 – Instituições e Comportamento Político 

GT 2 – Gênero e Participação Política 

GT 3 – Relações Internacionais 

GT 4 – Processos de (Des)democratização na América Latina 

GT 5 – Pós-estruturalismo e Teoria do Discurso 

GT 6 – Justiça de Transição, Memória e Direitos Humanos 

GT 7 – Iniciação Científica 

 

1.2 Serão aceitos os trabalhos que se encaixarem nos GTs acima citados e que apresentem 

no resumo: objeto; objetivos; informações metodológicas; principais resultados ou 

conclusões. 

 

1.3 Ao realizar a inscrição através do formulário online disponível no site do evento, o 

autor(a) (apresentador(a)) deverá preencher os seguintes dados: 

 

a) E-mail; 

b) Nome do(a) apresentador(a), e em caso de coautoria: nome e e-mail do coautor(a); 

c) CPF do(a) apresentador; 

d) Instituição na qual está vinculado(a); 

e) Titulação; 

f) Título do trabalho; 

g) Resumo simples;  

h) Grupo de trabalho indicado; 

 

1.4.  Alunos de Graduação deverão, obrigatoriamente, inscrever trabalhos no “GT 7 – 

Iniciação Científica”. Alunos de Pós-Graduação e profissionais/professores deverão, 

obrigatoriamente, inscrever trabalhos para os demais Grupos de Trabalhos. 

 

1.5. Serão aceitos trabalhos com, no máximo, dois autores e somente o apresentador 

deverá realizar a inscrição no formulário online. 

 

1.6.  Serão aceitos somente um trabalho por pessoa em autoria e, no máximo, um trabalho 

por pessoa em coautoria; 

 

1.7. Poderão ser submetidos resumos nos seguintes idiomas: português, espanhol e inglês; 

 

1.8. O resultado dos resumos aceitos será divulgado até o dia 19/07/2019; 

 



 

1.9.  Os trabalhos de Pós-Graduação serão avaliados separadamente de acordo com o GT 

indicado; 

 

1.10.  Os trabalhos de Graduação serão avaliados pela coordenação do GT 7 e deverão, 

obrigatoriamente, ir ao encontro dos temas propostos pelos demais GTs; 

 

 

2. Trabalhos Completos 

 

2.1. O envio de trabalhos completos, e resumos expandidos (no caso da graduação) é 

opcional e não impossibilita a apresentação do trabalho; 

 

2.2. Os trabalhos completos e resumos expandidos enviados, serão publicados nos anais 

online do evento, que contará com ISBN. 

 

2.3. Somente trabalhos enviados e apresentados serão publicados nos anais do evento; 

 

2.4. Poderão ser submetidos trabalhos nos seguintes idiomas: português, espanhol e 

inglês; 

 

2.5. Todos os participantes que tiverem seus trabalhos aprovados e aceitos para 

apresentação e desejarem submeter o trabalho completo ou resumo expandido, 

deverão enviá-lo para organização do evento em formato “.doc” e “.pdf”. O envio 

será feito somente pelo e-mail scpufpel@gmail.com. No campo “assunto” deve 

constar “Trabalho Completo – Nome do(a) autor(a) e GT X”. O prazo para envio dos 

textos completos será até o dia 12/08/2019. 

 

 

2.6. Os Trabalhos Completos devem seguir as normas da ABNT, conforme orientações a 

seguir: 

 

a) Os trabalhos completos deverão ter no mínimo 10 e no máximo 20 páginas, incluindo 

notas de rodapé e referências; já os resumos expandidos devem conter no mínimo 3 e no 

máximo 6 páginas, incluindo notas de rodapé e referências; 

 

b) Deverão ser enviados completos e revisados pelo autor em Word; 

 

c) Os textos devem estar na seguinte formatação: Texto – fonte Times New Roman, corpo 

12, espaçamento entre linhas de 1,5, justificado; Citação com Recuo ; Título do trabalho 

– Centralizado, caixa alta, negrito e fonte Times New Roman tamanho 14; Título das 

seções – Alinhamento à esquerda, negrito, caixa alta e fonte Times New Roman tamanho 

12; Fontes das Tabelas, Quadros e Gráficos, Notas de Rodapé – fonte Times New Roman, 

corpo 10, espaçamento entre linhas simples, justificado; 

 



 

d) A página inicial deve conter: Título do artigo (no idioma do artigo); Nome do(s) 

autor(es) abaixo do título; Em nota de rodapé: Indicação de vínculo institucional do(s) 

autor(es), respectivos e-mails, e agência de fomento, se houver; Resumo idêntico ao da 

submissão (no idioma do artigo); Três a cinco palavras-chave (no idioma do artigo). 

 

f) Às referências do(s) autor(es) citado(s) devem constar, se entre parênteses, em caixa 

alta seguida do ano de publicação e se estiver no corpo do texto, em caixa baixa seguida 

do ano de publicação entre parênteses. Por exemplo: (MIGUEL, 2014) ou Miguel (2014); 

 

g) As referências bibliográficas devem estar ao final do artigo e seguir as normas da 

ABNT; 

 

 

3. Apresentação dos trabalhos 

 

3.1 Todos(as) apresentadores(as) terão 15 minutos para apresentar o seu trabalho; 

 

3.2. Será reservado o tempo de 10 minutos para o debatedor em cada apresentação e após 

isso, levando em conta o tempo utilizado, a coordenação do GT poderá ampliar o debate 

aos demais participantes; 

 

3.3. Será disponibilizado para as apresentações um notebook e um projetor, possibilitando 

a utilização de recursos visuais. 

 

 

4. Principais datas estabelecidas 

 

Início da divulgação do evento 10 de maio 

Início de submissão de resumos 10 de maio 

Fim das submissões de resumo 05 de julho 

Resultado dos resumos aprovados 19 de julho 

Fim do recebimento dos artigos completos 12 de agosto 

Credenciamento dos(as) participantes e 

início do evento 

22 de agosto 

Encerramento do Evento 23 de agosto 

 
 
 

 
Comissão Organizadora 
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