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O PPGPS TORNA PÚBLICA A PRORROGAÇÃO DE 

RECEBIMENTO DE TRABALHOS PARA 30 DE MAIO DE 2017, 

CONFORME NORMAS ABAIXO 

Normas para Envio e Apresentação de Comunicações nas Mesas 

Temáticas  

A realização do VI Seminário dá continuidade à proposta inaugural do Programa de Pós-Graduação em 

Política Social da UnB, de editar a cada três anos Seminários Internacionais relacionados à sua área de 

concentração: Estado, Políticas Sociais e Cidadania. As Mesas Temáticas com apresentação de 

comunicações científicas estão organizadas em torno das quatro linhas de pesquisa do programa:  

a) Política Social, Estado e Sociedade. Comunicações voltadas para a compreensão e análise qualitativa de 

políticas sociais, enfocando seus conteúdos; bases legais e institucionais; organização e forma de gestão; 

mecanismos de funcionamento e financiamento; programas; impactos, tendências e perspectivas, contemplando 

os desafios da gestão democrática dos recursos públicos. 
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b) Movimentos Sociais e Cidadania. Comunicações voltadas para a compreensão e análise dos movimentos 

sociais na sociedade capitalista, sua relação com a política social e o papel dos sujeitos coletivos na conquista e 

expansão da cidadania, bem como na construção de uma Sociedade e de um Estado democrático. 

c) Questão Social, Instituições e Serviços Sociais.  Comunicações que debatem a questão social, instituições 

e serviços sociais tendo como elo a política social, seja como resposta à questão social, seja como conteúdo e 

objetivo de instituições de proteção social, e ainda como matéria a ser concretizada por serviços sociais 

específicos. 

d) Trabalho e Relações Sociais. Comunicações sobre o significado do trabalho na constituição das relações 

econômicas e sociais e sua centralidade para a sociabilidade humana. Vincula a análise das transformações no 

mundo do trabalho à polêmica em torno da crise da sociedade do trabalho, da identidade dos trabalhadores, dos 

conflitos emergentes nas relações capital/trabalho e das lutas pelos direitos dos trabalhadores em suas 

diferentes formas de inserção. 

Os/as interessados/as em participar do VI Seminário Internacional de Política Social com apresentação de 

comunicações científicas nas mesas temáticas deverão enviar os trabalhos completos ao email do evento: 

politicasocial@unb.br  até 30 de maio de 2017, conforme instruções a seguir:  

 

Normas para Elaboração das Comunicações Científicas nas Mesas Temáticas  

 Poderão apresentar comunicações científicas nas Mesas Temáticas, sob a forma de Comunicação Oral, 

profissionais de nível superior, docentes de cursos de graduação e pós-graduação e discentes de cursos de 

pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). Discentes de graduação podem apresentar trabalhos 

conjuntamente som seus/suas orientadores/as.  

 Cada inscrito/a poderá apresentar apenas um trabalho, como autor/a ou co-autor/a. O/a inscrito/a deverá 

indicar duas mesas temáticas na ordem de sua preferência. Caso não seja aceita na primeira, seu trabalho 

será avaliado pelos/as coordenadores/as de sua segunda opção. 

 Apenas o/a autor/a do trabalho deverá enviar o trabalho por email. Se houver co-autoria e os/as co-

autores/as não submeterem outro trabalho como autor, deverá/ão se inscrever na modalidade OUVINTE, a 

partir do dia 01 de junho de 2017. 

 Todas as comunicações orais apresentadas ao VI Seminário Internacional de Política Social do Programa de 

Pós-Graduação em Política Social da Universidade de Brasília (PPGPS-UnB) serão selecionadas pela 

Comissão Científica com base em  pareceres emitidos por pareceristas  ad hoc.  

 Interessados/as em apresentar comunicação oral nas mesas temáticas deverão apresentar o trabalho 

completo contendo no máximo 20 mil caracteres com espaço, incluindo a bibliografia.   

 Serão aceitos trabalhos escritos nos seguintes idiomas: português e espanhol  

 Serão apresentadas até 24 comunicações orais por Mesa Temática (12 por sessão), o que totalizará 98 

trabalhos selecionados. Caso a Mesa Temática não atinja o número mínimo de participantes (10 trabalhos), 

poderá ser completada, pela comissão científica, com trabalhos excedentes em outras mesas temáticas. 

 É de responsabilidade dos autores/as a apresentação da Comunicação Oral e o aviso aos coordenadores da 

Mesa Temática de sua indisponibilidade de comparecimento no evento. Só serão incluídos na programação 

trabalhos em co-autoria que tenham a anuência escrita dos/as co-autores/as. O certificado de apresentação 

será fornecido somente se o trabalho for apresentado pelo/as autores/as, não sendo aceitas apresentações 

feitas por terceiros. 

mailto:politicasocial@unb.br


 As comunicações completas apresentadas nas Mesas Temáticas serão publicadas nos anais do VI 

seminário internacional, a ser disponibilizados em meio eletrônico. Serão publicados apenas os trabalhos 

efetivamente apresentados.  

 O período de envio de trabalhos é de 01 de março a 30 de maio de 2017 para o email politicasocial@unb.br 

O formato do texto deve ser doc ou docx, espaço 1,5, Times New Roman, letra 12. Notas completas no pé 

de página, de acordo com as normas da ABNT. Não serão considerados trabalhos enviados após esta data e 

com formato diferente do especificado.  

 O arquivo com o texto do trabalho não deve conter nenhuma identificação do/a autor/a. Deverá ser enviado 

arquivo em separado em DOC ou DOCX, com folha de rosto contendo nome do/a autor/a (autores/as), 

vínculo institucional, formação profissional, titulação, endereço completo, email, telefone.   

 

Brasília, 16 de maio de 2017 

Comissão Organizadora 
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