
 
 
 

Edital para Inscrição de Grupos de Trabalho para o V Seminário de Pesquisa da FESPSP 

 

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 V Seminário de Pesquisa da FESPSP. O seminário será realizado no período de 17 a 21 de 

outubro de 2016 nas dependências da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e 

faz parte da programação do Seminário FESPSP.  

 

1. Período e local de inscrição  

Período de 21/03/2016 a 29/04/2016, somente pelo site 

http://www.fespsp.org.br/pesquisa/seminarios-de-pesquisa ou no link https://goo.gl/H8Vzuj .   

 

2.  Composição da coordenação de Grupo de Trabalho (GT) 

 A coordenação do GT pode ser composta por até 2 (dois) docentes e/ou pesquisadores, 

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

FESPSP; 

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

 

3. Requisitos para inscrição de GT 

 Preencher ficha com os seguintes dados: nome dos coordenadores, área de atuação, 

filiação institucional, titulação, título do GT e ementa do GT. A ficha está disponível na área 

de Pesquisa no site da FESPSP e no link: https://goo.gl/H8Vzuj.  

 As ementas dos grupos de trabalho devem ter até 2.500 caracteres e devem incluir 

objetivos do grupo de trabalho e linhas de atuação.  

 A ficha deve ser preenchida até o dia 29 de abril de 2016. .  

 

4. Processo de seleção  

 Os GTs inscritos serão submetidos à seleção da Comissão Organizadora, que avaliará a 

relevância do tema do GT em relação a proposta do Seminário e as linhas de atuação da 

FESPSP. 
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5. Número de GTs 

 Serão selecionados até 15 Grupos de Trabalho.  

 Os coordenadores dos GTs realizados no IV Seminário de Pesquisa da FESPSP, caso 

queiram dar continuidade as suas atividades, devem fazer a inscrição https://goo.gl/H8Vzuj 

para revalidação do GT.   

 

6. Organização dos GTs 

 Os GTs serão realizados nos dias 18, 19 e 20 de outubro, no período matutino, 

podendo haver até 3 sessões por GT;  

 Poderão ser apresentados até 5 (cinco) trabalhos por sessão de GTs; 

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

stricto sensu; mestres e doutores; 

 As sessões serão coordenadas por um mediador e haverá um debatedor por sessão 

para comentar os trabalhos apresentados.  

 

7. Responsabilidade dos Coordenadores de GT 

É responsabilidade dos coordenadores de GT: 

 Aprovar os resumos de trabalhos; 

 Montar as sessões de apresentação de trabalhos;  

 Convidar os debatedores e mediadores das sessões; 

 Distribuir os trabalhos completos para os debatedores das mesas; 

 Acompanhar as atividades das mesas durante o seminário. 

 

8. Divulgação dos resultados  

 A lista dos GTs aprovados será divulgada, na Internet e nos murais da FESPSP, até o 

dia 13 de maio de 2016.  

 

São Paulo, 9 de março de 2016. 

 Prof. Dr. Aldo Fornazieri    Profª Drª Carla Diéguez 

Diretor Acadêmico da FESPSP  Coordenadora de Pesquisa 

https://goo.gl/H8Vzuj

