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EDITAL UESC Nº 188 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
IX Seminário Anual de Ciências Sociais - AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL 
CONTEMPORÂNEO: DINÂMICAS E PERSPECTIVAS 
 
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso de suas atribuições, torna 
pública a abertura das inscrições para o IX Seminário Anual de Ciências Sociais - AÇÕES 
AFIRMATIVAS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: DINÂMICAS E PERSPECTIVAS, promovido 
pelo Departamento de Filosofia e Ciências Humanas e em colaboração com o Colegiado do Curso 
de Graduação em Ciências Sociais. 
 
1. DAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPANTES: 

PERÍODO 
De 14 a 31 de outubro de 2016, para participantes de GTs, de Minicursos 
e ouvintes. 

PROCEDIMENTO  
Todas as inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site oficial do 
evento, acessível pelo link http://www.uesc.br/eventos/ciso/inscricao.html . 

PUBLICO ALVO 

Docentes e discentes da graduação em Ciências Sociais e da Pós lato 
sensu em Sociologia da UESC, comunidade acadêmica, professoras/es e 
estudantes da educação básica, movimentos sociais e público regional 
em geral. 

VAGAS 265. 

 
2. DO EVENTO: 

DATA De 05 a 09 de dezembro de 2016.  

LOCAL 
UESC – Auditório Jorge Amado, Auditório de Direito, Sala de Reuniões do 
DFCH e salas de aula do Pavilhão Adonias Filho. 

 
 
3. DA INSCRIÇÂO DE TRABALHOS: 

PRAZO De 14 a 31 de outubro de 2016. 

PROCEDIMENTO 
Inscrição exclusivamente pelo site oficial do evento, acessível pelo link 
http://www.uesc.br/eventos/ciso/inscricao.html 

NORMAS PARA 
INSCRIÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO 
NOS GTs.  

 
GTs para apresentação de Comunicação Oral  

(Programação acessível pelo link http://www.uesc.br/eventos/ciso/programacao.html): 
 

GT1: Lutas negras: movimentos sociais, reconhecimento, direitos humanos e 
ações afirmativas; 
GT2: Lutas indígenas: movimentos sociais, reconhecimento, direitos humanos 
e ações afirmativas; 
GT3: Lutas feministas: movimentos sociais, reconhecimento, direitos humanos 
e ações afirmativas; 
GT4: Lutas de pessoas com deficiência: movimentos sociais, reconhecimento, 
direitos humanos e ações afirmativas. 
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NORMAS PARA 
INSCRIÇÃO DE 
COMUNICAÇÃO 
NOS GTs. 

 
Cada Resumo proposto, para apresentação em até duas pessoas no máximo, 
deverá: 
(a) Estar em fonte 12, times new roman, justificado e sem espaçamento; 
(b) Conter indicação do GT requerido para apresentação, justificado; 
(c) Apresentar título original próprio, em negrito e centralizado; 
(d) Conter nome completo (iniciado pelo último sobrenome, seguido de vírgula), filiação 
institucional (indicando o que faz na mesma), e e-mail de proponente(s); 
(e) Envolver a apresentação de pesquisas já concluídas, ou em andamento, ou 
em construção; 
(f) Conter entre 3.000 (mínimo) e 3.500 (máximo) caracteres com espaço, 
referenciando apenas a bibliografia utilizada no trabalho conforme ABNT. Não 
utilizar gráficos, figuras, imagens ou afins. 
(g) Apresentar entre três e cinco palavras-chave ao final do texto, separadas 
por vírgula - logo depois das referências bibliográficas.  
 
Critérios de avaliação dos resumos para escolha dos trabalhos a serem 
apresentados: 
1. Relevância científica e social da temática; 
2. Nitidez e objetividade no tratamento do problema; 
3. Qualidade da fundamentação teórico-metodológica e da argumentação da 
proposta; 
4. Qualidade da redação da proposta, conforme regras da norma padrão e da 
escrita científica. 

 
Serão desclassificados todos os resumos que não estiverem em consonância 
com as normas deste edital.  
 

RESULTADO DA 
SELEÇÃO DOS 
RESUMOS 

Será publicado no site do evento, acessível pelo link 
http://www.uesc.br/eventos/ciso/inscricao.html 

 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: 

As apresentações nos GTs ocorrerão apenas no formato de Comunicação Oral, e deverão ser 
realizadas exclusivamente por proponentes. Cada trabalho deverá ser apresentado em até 15 
minutos, havendo disponibilidade de data show para demandantes. Para cada Comunicação Oral 
será emitido apenas um certificado. A não apresentação do trabalho selecionado implicará em não 
recebimento de certificado.  

 
5.  DA INSCRIÇÃO EM MINICURSOS 

Minicursos  
(Programação acessível pelo link http://www.uesc.br/eventos/ciso/programacao.html): 

 

M1: Imprensa negra e lutas por cidadania no Brasil entre os séculos XIX e XXI; 
M2: Educação escolar indígena. 
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As inscrições para Minicurso serão feitas exclusivamente pelo site oficial do evento, acessível pelo 
link http://www.uesc.br/eventos/ciso/inscricao.html. Cada Minicurso terá um total de 8 horas, e terão 
direito ao respectivo certificado inscritas/os que participarem integralmente do mesmo. Haverá 
possibilidade de realização de inscrição para os dois Minicursos simultaneamente.  

 
6. DOS CERTIFICADOS 

Serão entregues para participantes no último dia do evento. 

 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 7 de outubro de 2016. 

 
 
 
 

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 
REITORA 
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