Chamada de Trabalhos para o III Seminário de Pesquisa da FESPSP: VI Seminário de
Iniciação Científica e III Seminário da Pós-Graduação

A Coordenação de Pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo torna
público o presente Edital, para a abertura de inscrições, visando à seleção de trabalhos para o III
Seminário de Pesquisa da FESPSP, que inclui o VI Seminário de Iniciação Científica e o III
Seminário da Pós-Graduação. O seminário será realizado no período de 21 a 23 de outubro de
2014 nas dependências da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e faz parte do
Seminário FESPSP “Os rumos estratégicos do Brasil nos próximos anos”.

1. Período e local de inscrição
Período de 15/08/2014 a 05/09/2014, exclusivamente pela área do Seminário de Pesquisa no site
da FESPSP (http://www.fespsp.org.br/pesquisa/seminarios-de-pesquisa).
2. Requisitos do aluno


Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação da FESPSP;



Ser aluno regularmente matriculado em cursos de graduação em Administração,
Biblioteconomia e Ciência da Informação, Arquivologia ou Ciências Sociais (Sociologia,
Sociologia e Política) de outras instituições;



Ser aluno regularmente matriculado em curso de pós-graduação da FESPSP;



Ser aluno regularmente matriculado em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu de
outras instituições.

3. Requisitos para inscrição do resumo


Preencher ficha de inscrição disponível na área do Seminário de Pesquisa no site da
FESPSP (http://www.fespsp.org.br/pesquisa/seminarios-de-pesquisa) com os seguintes
dados: nome do autor, CPF, instituição, curso, nível do curso (graduação ou pósgraduação); grupo de trabalho. Serão aceitas inscrições de trabalho com, no máximo, três
autores. Trabalhos com mais de um autor, devem ser mencionados o nome dos demais
autores, instituição e nível do curso (graduação ou pós-graduação);



Preencher resumo com os seguintes dados: título do trabalho com, no máximo 150
caracteres; resumo expandido entre 1500 e 2500 caracteres. O resumo do trabalho poderá

contemplar pesquisas teóricas, bibliográficas e/ou empíricas. O resumo deverá trazer objeto
do trabalho; objetivos do trabalho; metodologia empregada; resultados parciais ou finais;


As ementas dos grupos de trabalho do III Seminário de Pesquisa podem ser vistos no link:
http://www.fespsp.org.br/uploads/documentos/arq_04072014_080030.pdf



Orientadores não são coautores. Consideremos coautores apenas alunos de graduação ou
pós-graduação.

4. Processo de seleção


Os resumos inscritos serão submetidos a seleção dos coordenadores dos Grupos de
Trabalho, que avaliarão a pertinência dos trabalhos ao tema proposto pelo GT e se os
resumos atendem aos critérios solicitados.

5. Número de vagas e estrutura do seminário


O seminário será estruturado em grupos de trabalho que possuirão mesas temáticas. Serão
três mesas por grupo de trabalho.



As mesas serão compostas pelos expositores, que serão, no máximo, 5, e pelos
debatedores e mediadores, em um total máximo de 15 trabalhos por Grupo de Trabalho.



As apresentações ocorrerão no período matutino, das 09h às 12h.

6. Divulgação dos resultados e envio de trabalhos completos


A lista dos trabalhos aprovados será divulgada, na Internet e nos murais da FESPSP, até o
dia 19/09/2014.



Os autores que tiverem trabalhos aprovados deverão enviar o trabalho completo até o dia
15/10/2014.



As normas para a elaboração e formatação dos trabalhos completos serão publicadas no
site do evento, junto com a divulgação dos resultados. Os trabalhos completos serão
publicados na íntegra no site do evento.



Os trabalhos completos serão recebidos entre 20 de setembro e 15 de outubro pelo e-mail
pesquisa@fespsp.org.br;



O envio do trabalho completo é requisito para a apresentação do trabalho.

7. Disposições gerais


O aluno que tiver seu trabalho aprovado e não comparecer a apresentação, não receberá o
certificado de participação.

São Paulo, 15 de agosto de 2014.
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