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Edital para Inscrição de Grupos de Trabalho (GT) 

 para o IX Seminário de Pesquisa da FESPSP - 2020 

 

A Coordenação de Pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo torna público 

o presente edital para a abertura de inscrições para a seleção de Grupos de Trabalho (GT) para o IX 

Seminário de Pesquisa da FESPSP, que inclui o XII Seminário de Iniciação Científica e o IX Seminário 

da Pós-Graduação. O seminário será realizado no período de 09 a 13 de novembro de 2020 e de 

modo remoto, portanto à distância, através de plataformas de comunicação da Fundação Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo.  

 

1. Período e local de inscrição: 

Os interessados deverão enviar suas propostas de Grupos de Trabalho (GT) no período de 

25/06/2020 a 15/07/2020. 

 

2. Requisitos para inscrição de Grupos de Trabalho (GT): 

● Os proponentes devem ser professores (as) e/ou pesquisadores (as) com titulação mínima 

de mestre, com ou sem vínculo com a FESPSP;  

● Preencher ficha com os seguintes dados: nome dos coordenadores (as), cursos e IES em que 

atuam, titulação, título do GT e ementa do GT.  

● A ementa deve ter no máximo 250 (duzentos e cinquenta) palavras, deixando claro a área 

geral à qual o tema se filia; 

● A ficha estará disponível neste link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3TQWaEwkB2uYLkcs7QntA1WQAqh4Cluu4

FB2GZjyDOjIXA/viewform?usp=sf_link, o qual automaticamente envia proposta. Haverá 

também a opção de preencher a ficha disponível na área de Pesquisa no site da FESPSP: 

http://www.fespsp.org.br/pesquisa/seminarios-de-pesquisa. Nesta opção, as fichas 

preenchidas devem ser encaminhadas para pesquisa@fespsp.org.br.  

● As fichas preenchidas serão aceitas até o dia 15 de julho de 2020. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3TQWaEwkB2uYLkcs7QntA1WQAqh4Cluu4FB2GZjyDOjIXA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3TQWaEwkB2uYLkcs7QntA1WQAqh4Cluu4FB2GZjyDOjIXA/viewform?usp=sf_link
http://www.fespsp.org.br/pesquisa/seminarios-de-pesquisa
mailto:pesquisa@fespsp.org.br
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3.  Composição da coordenação de Grupos de Trabalho (GT): 

● A coordenação do Grupo de Trabalho (GT) pode ser composta por até 3 (três) docentes, 

sendo um deles, obrigatoriamente, docente de cursos de graduação ou pós-graduação da 

FESPSP; 

● Exige-se o título de doutor (a) como titulação mínima para um dos coordenadores do GT.  

 

4. Processo de seleção:  

● A Comissão Organizadora do IX Seminário FESPSP, composta de docentes da graduação (dos 

3 cursos) e da pós-graduação, será responsável pela seleção das propostas de grupos de 

trabalho recebidas; 

● Os critérios para avaliação da proposta são: 

I. Relevância do tema; 

II. Interdisciplinaridade dos temas propostos; 

III. Relação do tema com as linhas de pesquisa dos cursos da FESPSP. Para maiores 

informações sobre os cursos, consulte o site da FESPSP: www.fespsp.org.br; 

IV. Grupos de Trabalho com temas similares poderão ser convidados a serem fundidos. 

● Caso algum integrante da Comissão Organizadora do IX Seminário FESPSP tenha interesse 

em submeter uma proposta, automaticamente, não fará parte do colegiado que fará a 

seleção de sua própria proposta, garantindo-se assim a lisura do processo de avaliação.  

● Todas as propostas serão encaminhadas aos avaliadores sem a indicação dos nomes dos 

proponentes, o que garantirá uma avaliação às cegas.  

 

5. Número de GTs 

Serão aprovados até 15 GTs, nas áreas dos cursos mantidos pela FESPSP. Contudo, este número 

poderá sofrer alterações (para mais ou para menos) a depender da quantidade de propostas 

apresentadas, bem como da relação temática entre os Grupos de Trabalho (GT) sugeridos, o que 

pode levar a fusão ou divisão dos mesmos. 

 

6. Organização dos GTs 

http://www.fespsp.org.br/
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● Os GTs serão realizados nos dias 10, 11 e 12 de novembro, nos períodos matutino e 

noturno, podendo ter até 3 (três) sessões por GT;  

● Poderão ser apresentados até 4 (quatro) trabalhos por sessão de GTs; 

● Deverão ser selecionados trabalhos de alunos de graduação e pós-graduação lato e 

stricto sensu; mestres e doutores; 

● A organização e mediação das sessões serão feitas pelos coordenadores do Grupo de 

Trabalho (GT), que poderão convidar um debatedor (com formação ou notoriedade no 

tema do GT) por sessão para comentar os trabalhos apresentados. 

●  Os Grupos de Trabalho (GT) contarão com um monitor que fará a gestão do chat; 

● Os responsáveis pelos Grupos de Trabalho (GT) receberão um manual com maiores 

informações e orientações que deverão ser consideradas para o bom desenvolvimento 

dos trabalhos.  

 

7. Responsabilidade dos Coordenadores de GT 

É responsabilidade dos coordenadores de GT: 

● Selecionar os as propostas de resumos de trabalhos; 

● Montar as sessões de apresentação de trabalhos;  

● Convidar os debatedores; 

● Distribuir os resumos para os debatedores das mesas; 

● Acompanhar as atividades das mesas durante o seminário, garantido a boa 

distribuição do tempo de fala dos expositores e debatedores; 

● Atentar-se as demais orientações que serão encaminhadas, oportunamente, pela 

Coordenação do Núcleo de Pesquisas para o bom andamento das atividades. 

 

8. Divulgação dos resultados  

● A lista dos GTs aprovados será divulgada pelos meios de comunicação da FESPSP, bem 

como no site do IX Seminário FESPSP, até o dia 20 de julho de 2020. 
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São Paulo, 25 de junho de 2020. 

 

 

 

 

Profª Drª. Carla R e g  i  n  a    Diéguez                                             Prof Dr. Paulo Silvino Ribeiro 

        Diretora Acadêmica ESP                                            Coord. Institucional PIBIC/FESPSP-CNPq 

 

  

Profª Drª. Valéria Martin Valls  

           Diretora Acadêmica FABci                                   

 

Prof Dr. Douglas Murilo Siqueira  

Diretor Acadêmico FAD                                   


