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EDITAL DE CONCURSO DE ARTIGOS FESPSP 85 ANOS 

 

A FESPSP no ano de comemoração de seus 85 anos realiza concurso para publicação em formato digital 
de artigos originados de trabalhos de conclusão de curso defendidos nos cursos de graduação em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação e Sociologia e Política, mantidos pela FESPSP, entre os anos de 
2007 e 2017. O objetivo é atribuir visibilidade a produção científica da instituição.  

Abaixo são apresentadas as condições para apresentação de artigos, critérios de seleção e premiação.  

 

Capítulo I – das Condições e Características do Concurso 

Art 1º - O “O Concurso de artigos FESPSP 85 anos” está aberto aos alunos e as alunas que defenderam seus 
trabalhos de conclusão de curso nos cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação e Sociologia e 
Política entre os anos de 2007 e 2017. 

Art. 2º - Os alunos e alunas devem apresentar artigos derivados de seus trabalhos de conclusão de curso, 
que obrigatoriamente devem ter nota 9,0 (nove) ou superior e ter por tema ou lócus a cidade de São 
Paulo.   

Art. 3º - O concurso premiará 5 (cinco) artigos originados de TCCs do curso de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação e 5 (cinco) artigos originados de TCCs do curso de Sociologia e Política com publicação em 
obra organizada pelas coordenações de curso e publicada em formato digital com ISBN.  

Capítulo II – Das inscrições 

Art. 4º - As inscrições poderão ser feitas entre os dias 05 de março e 20 de abril de 2018, pelo e-mail: 
concurso@fespsp.org.br 

Art. 5º - Para efetivação da inscrição, deve ser entregue artigo com as seguintes especificações: 

• De 15 a 25 páginas, com bibliografia, gráficos e anexos (se houver); 
• Título, resumo, palavras-chave, autor(es), ano de defesa do TCC; 
• Introdução, Desenvolvimento e Conclusão; 
• Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 
• Margem inferior e direita 2,0 cm; superior e esquerda 3,0 cm 

Em conjunto com o artigo, entregar formulário de inscrição assinado disponível para download clicando 
aqui. O formulário deverá ser digitalizado e anexado ao e-mail.   
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Art. 6º Os artigos entregues sem as especificações acima e / ou sem o formulário de inscrição não serão 
avaliados. 

Capítulo III- Da Avaliação 

Art. 7º - A Comissão Avaliadora será instituída pelas Coordenações de Curso e será composta por docentes 
dos cursos de graduação e pós-graduação da FESPSP; 

Art. 8º - A avaliação dos artigos considerará: 

• A cidade de São Paulo como tema ou lócus do artigo e sua importância para o artigo; 
• Relevância e originalidade do tema da pesquisa; 
• Fundamentação teórica;  
• Adequação dos procedimentos metodológicos ao objeto e objetivos da pesquisa; 
• Consistência da análise e apresentação dos resultados. 

Art. 9º - Cada um dos itens valerá 2,0 (dois) pontos, podendo chegar a 10,0 (dez) pontos. 

Capítulo IV – Da Premiação 

Art. 10º - Os cinco artigos com maior nota em cada curso serão premiados com publicação digital 
promovida pela FESPSP, com ISBN. 

Art. 11º - Os alunos e alunas autores dos artigos premiados também receberão certificado de publicação 
do artigo.  

Art. 12º - A divulgação dos premiados será feita em 18 de junho de 2018.  

Art. 12º - A publicação será lançada em setembro de 2018, durante o Seminário FESPSP. 

Art. 13. – Os resultados serão divulgados na página da FESPSP na internet, na página da FESPSP no 
Facebook e nos murais. Os premiados receberão e-mail informando da premiação.  

Capítulo V – Das Disposições Finais 

Art. 13º - Todo participante deste concurso declara, com o ato de sua inscrição, conhecer e concordar 
plenamente com as regras deste edital. 

Art. 14º - Os casos omissos serão resolvidos pelas Coordenações de Curso e pela Comissão Avaliadora.  

 

 


