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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº 222
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
VII Seminário de Ciências Sociais

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para o VII Seminário de Ciências Sociais, com o tema Ciências Sociais, Educação e Qualidade: Organização Curricular das Licenciaturas em Discussão, promovido pelo DFCH (Departamento de Filosofia e Ciências Humanas) e as áreas de conhecimento de Sociologia, Antropologia e Ciência Política.

1. DAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPANTES:
PERÍODO
De 27 de outubro a 25 de novembro de 2014.
PROCEDIMENTO 
Via protocolo.
PUBLICO ALVO
Profissionais e estudantes de Ciências Sociais e áreas afins.
VAGAS
200 

2. DO EVENTO:
DATA
26 a 28 de novembro de 2014.
LOCAL
UESC - Auditório Paulo Souto, auditório Jorge Amado e salas de aula.

3. DA INSCRIÇÂO DE TRABALHOS:
PRAZO
De 26 de outubro de 2014 ao dia 10 de novembro de 2014.
PROCEDIMENTO
Exclusivamente pelo protocolo, mediante formulário de inscrição e resumo anexados ao respectivo formulário. Mandar cópia do resumo para o email do evento(seciso2014@uesc.br) com a identificação do GT. 
NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO 
> A proposta deve contemplar objetos e análises relacionados com as áreas do GT (grupo de trabalho) no qual pretende se inscrever.
	> Relação dos GTs: 

   1) Sociologia, Sociedade, arte e educação (Coordenação - Anatércia Contreiras)
	2) Desenvolvimento e Globalização (Coordenação - Maria Luiza Santos)
	3) Movimentos Sociais e Educação(Coordenação - Adão Ornelas e Elias Lins)
	4) Relações étnico raciais (Coordenação - Flavia Alessandra e Aline Atássio)
	5) Violência, Sociedade e Segurança pública. (Coordenação – Antonio Carlos Luz Costa)

> Cada autor poderá inscrever até dois trabalhos.
	> Cada trabalho deverá ter, no máximo, dois autores.
> Será emitido apenas um certificado por trabalho apresentado contendo o nome de todos os autores na ordem em que aparecem no texto cadastrado.

	> Não haverá, sob qualquer hipótese, substituição de resumos e trabalhos. Por isso, deve-se revisá-los atentamente segundo as normas do evento, antes de submetê-los.
	

Sobre o resumo:
	> Deverá conter entre 250 e 500 palavras.
	> Deve apresentar, com clareza, os seguintes itens: problema, objetivo, procedimento metodológico, estado atual da pesquisa (caso se trate de trabalho em andamento) ou resultados (no caso de pesquisa concluída). Abaixo do resumo deve-se inserir de 3 a 5 palavras-chave, separadas por vírgulas.
	> Não incluir gráficos, tabelas, figuras.
	> Utilizar fonte Arial, 12, espaço simples; margens laterais, inferior e superior, 3 cm.
	> No parágrafo anterior ao texto do resumo: escrever o titulo em caixa alta, negrito, centralizado; em linha seguinte, o nome completo do autor, justificado, à direita, acrescido do e-mail para contato; em linha seguinte, nome por extenso da filiação institucional seguido da sigla; na linha seguinte, cidade e Estado.



APROVAÇÃO DOS RESUMOS
O resultado será encaminhado até o dia 20 de novembro de 2014 para o email do autor.

4. DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS:

As apresentações nos GTs serão no formato de comunicação oral.
A apresentação deverá ser feita pelo autor ou autores do trabalho.
Cada trabalho deverá ser apresentado em 15 min.
Os autores contarão nas salas dos GTs com recurso audiovisual (data show).
A ausência do autor para apresentar o trabalho implica em não recebimento de certificado.

 5. DOS CERTIFICADOS: serão entregues no último dia do evento, aos participantes.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 23 de outubro de 2014.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Departamento de Filosofia e Ciências Humanas

VII Seminário de Ciências Sociais
FICHA DE INSCRIÇÃO
Número da Inscrição:____________

Categoria: 

(  ) Ouvinte  

(  ) GT_____________________________________________________   


Nome completo:

RG:

Data de emissão:

Org. Expedidor/UF:
CPF:

Data de nascimento:

Naturalidade:
Nacionalidade:

Estado Civil:
Sexo:
Endereço residencial:

E-mail:

Telefone(s): DDD
Fax:
Possui vínculo institucional ?
(   ) SIM              (   ) NÃO
 Instituição:

Endereço institucional:

Telefone(s):DDD
Cidade:

Bairro:
UF:

Curso de graduação (área):

Curso de pós-graduação (área):




