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V SEMINÁRIO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DO PGCS – UFES 

30 anos do Departamento de Ciências Sociais da UFES 

 

 

3 a 6 de novembro de 2020 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

Vitória-ES 

 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 

Chamada de trabalhos para o V Seminário de Ciências Sociais PGCS-UFES, a ser 
realizado entre os dias 03 e 06 de novembro de 2020, virtualmente transmitido da 
cidade de Vitória-ES. Esta Chamada trata da submissão de trabalhos para os 
Seminários Temáticos, Pôsteres e da inscrição para os participantes em geral. 

1. O Seminário: 

O V Seminário de Ciências Sociais PGCS-UFES (V SCS) visa a promoção e o debate das 
produções científicas desenvolvidas nas Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Espírito Santo, proporcionando a divulgação das produções e auxiliando no preparo e 
instrumentalização dos futuros cientistas e professores. O V SCS é um evento 
promovido por estudantes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Espírito Santo e conta com a colaboração dos docentes do 
curso. O evento busca ainda promover uma maior integração entre os membros da 
sociedade acadêmica, assim como para além da academia, expandindo, dessa forma, o 
olhar crítico dos agentes envolvidos nas ciências sociais. 

O V SCS é uma atividade que vem sendo realizada regularmente visando integrar os 
cursos de graduação e pós-graduação, bem como os egressos das Ciências Sociais da 
UFES. Tem por finalidade proporcionar debate de temas de pesquisa do campo das 
Ciências Sociais no cenário contemporâneo, consolidar grupos de pesquisa entre 
docentes e discentes do Programa, fortalecer interlocuções com outros Programas 
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Pós-Graduação Stricto Sensu, oferecer um espaço para que alunos, professores e 
pesquisadores das ciências sociais possam apresentar trabalhos resultantes de suas 
pesquisas, sendo este ao mesmo tempo um estímulo à produção de novos trabalhos e 
uma oportunidade para sua divulgação a um público mais amplo. 

Trata-se de um evento que se realizará entre os dias 3 e 6 de novembro de 2020, cujas 
atividades desenvolvidas distribuem-se entre três modalidades, a saber, conferências, 
seminários temáticos e exposição de pôsteres. O público alvo se refere a professores, 
pesquisadores, alunos de pós-graduação, alunos de graduação, técnicos e membros de 
ONGs e de órgãos do governo, atores da sociedade civil, agentes públicos e demais 
interessados. 

2. Inscrições: 

Os interessados (as) em participar do evento com apresentação de trabalho devem se 
inscrever entre os dias 9 e 23 de outubro de 2020 por meio do formulário de inscrição 
online, disponível no link: https://forms.gle/1uh9C7q3LLa7TjPy5  

 A participação nos Seminários Temáticos está facultada aos alunos do mestrado, 

mestres egressos e alunos do doutorado do PGCS. 

 A exposição de pôsteres (Iniciação Cientifica 2018/2019 e 2019/2020) é facultada a 

todos os alunos de graduação em Ciências Sociais, estudantes e egressos da 

graduação.  

 

Para participar, é necessário fazer inscrição no link informado, explicitando a 

modalidade de participação. 

A comissão organizadora enviará por e-mail, a partir de 26 de outubro de 2020, o 
aceite dos trabalhos dos candidatos que submeteram o resumo para apresentação.  

Entende-se por resumo expandido: texto conforme os critérios especificados no tópico 
4 deste edital, para que os trabalhos tenham condições de ser apresentados e 
publicados nos anais do evento. Os trabalhos aceitos poderão ser publicados na 
Revista Sinais por meio de revisão, a estes será dedicada uma edição especial da 
Revista. Os apresentadores deverão informar no formulário de inscrição se querem ou 
não seu trabalho publicado nos anais do evento bem como na Revista Sinais.  

Para a apresentação dos pôsteres, cada trabalho irá dispor de entre 5 e 10 minutos. 
Para a apresentação oral, cada trabalho irá dispor de entre 10 e 20 minutos. Em cada 
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apresentação, haverá um (a) mediado (a) previamente designado pela comissão de 
organização. 

A participação como ouvinte é livre, permitida ao público em geral através da 
transmissão no canal do YouTube do PGCS: https://www.youtube.com/channel/UC-
Wni-l0nU9a8lponYYi3jw/videos. Os interessados em receber o certificado de 
participação do evento como ouvintes podem se inscrever online a partir do dia 9 ao 
dia 23 de outubro de 2020 por meio do mesmo formulário de inscrição online, 
disponível no link: https://forms.gle/1uh9C7q3LLa7TjPy5. 

 

3. Certificados 

A participação no evento mediante inscrição prévia e frequência dará direito a 
certificação. O certificado especificará o tipo de participação: ouvinte, apresentador ou 
integrante da comissão organizadora. Terá direito a certificado o (a) participante que 
se inscrever como ouvinte, desde que preencha o formulário de presença a ser 
divulgado no momento do evento. A comissão organizadora receberá um certificado 
referente às horas trabalhadas para a organização do evento. 

 

4. Normas para submissão de trabalhos 

 

4.1 Pôsteres 

 Título do trabalho; 

 Nome (s) do autor e coautores e as siglas de suas instituições; 

 Agência de fomento; 

 Objeto; 

 Objetivos; 

 Metodologia; 

 Desenvolvimento; 

 Conclusões; 

 Bibliografia. 

 

4.2 Resumos expandidos 
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 Titulação acadêmica;  

 Linha de pesquisa dentro do PGCS-UFES;  

 Link para o CV Lattes;  

• Cabeçalho superior: IV Seminário de Ciências Sociais - PGCS UFES. 03 a 06 de 
novembro de 2020, UFES, Vitória-ES. Centralizado. Calibri 11, negrito.  

• Resumo expandido 3 a 5 páginas (formato A4), incluindo tabelas, gráficos, figuras e 
bibliografia;  

• Título do trabalho. Fonte Times New Roman 12, negrito, centralizado. Espaçamento 
1,5.  

• Nome completo e instituição do (a) autor (a), à direita. Espaçamento 1,5.  

• Margens de 03 cm, superior e à esquerda; 2,5, inferior e à direita.   

• O texto em Fonte Times New Roman 12; espaçamento 1,5.  

• Citações de menos de três linhas no corpo do parágrafo e com aspas. Citações de 
mais de três linhas em destaque, com recuo apenas à esquerda de 02 cm. Sistema de 
referência (autor, ano, p.).  

• Notas de rodapé exclusivamente de caráter explicativo. Bibliografia final organizada 
segundo as normas da ABNT.  

• Formato .doc ou .docx. Os trabalhos que não forem enviados na forma exigida nas 
normas de formatação não serão publicados. 

 

5 Cronograma do evento 

Etapas / Atividades  Data de Realização 

Divulgação Chamada para Inscrição no Evento 9 de outubro 2020 

Prazo final para envio de resumo expandido 23 de outubro 2020 

Divulgação do resultado com o aceite dos resumos 26 de outubro 2020 

Período de inscrição para participação como ouvinte 9 a 23 de outubro 
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2020 

Realização Geral do Evento 

Conferência de Abertura 03-11-2020 

Seminários Temáticos 04-11-2020 

Conferência Temática 05-11-2020 

Seminários Temáticos e Encerramento 06-11-2020 

 

 

__________ 

Comissão Organizadora 
V Seminário de Ciências Sociais PGCS UFES 

Universidade Federal do Espírito Santo 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

Vitória-ES, 9 de outubro de 2020 


