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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 
CENTRO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, Bairro Ininga 
CEP: 64.049-550 – Teresina – PI 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 01/2017 

 

 

SEMANA ACADÊMICA DE CIÊNCIAS SOCAIS - SACS 2017 

“CIÊNCIAS SOCIAIS E OS DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE: DIREITO À 

CIDADE, POLÍTICA E DIVERSIDADE” 

 

1 Objetivo: O objetivo do evento é promover um espaço de produção e troca de 

conhecimento em que pesquisadores, professores, alunos de graduação e pós-

graduação de diferentes unidades universitárias possam apresentar as suas 

pesquisas de campo, desenvolvidas no âmbito das Ciências Sociais e áreas 

afins. 

 

2 Orientações Gerais: 

2.1 A Comissão Organizadora da Semana Acadêmica de Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Piauí – SACS 2017 torna público o presente edital de 

convocação de participantes e seleção de atividades científicas, acadêmicas e 

culturais para compor a programação do referido evento;  

2.2 O presente edital define as regras para proposição, seleção e aceitação de 

atividades para a programação do evento, que será realizado no Centro de 

Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Piauí, em Teresina-PI, 

no período de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2017. O evento terá 

como tema geral: “CIÊNCIAS SOCIAIS E OS DESAFIOS DA 

CONTEMPORANEIDADE: DIREITO À CIDADE, POLÍTICA E DIVERSIDADE”, 

e será promovido pelo Centro Acadêmico de Ciências Sociais – CACS/UFPI, 
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tendo como parceiros: a Coordenação do curso de Ciências Sociais/UFPI,o 

Departamento de Ciências Sociais/UFPI, o Programa de Pós-Graduação em 

Ciência Política/UFPI e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia/UFPI;  e 

como  Apoio a Universidade Federal do Piauí, o Centro de Ciências Humanas e 

Letras (CCHL/UFPI), Associação dos Docentes da Universidade Federal do 

Piauí (ADUFPI) e o Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

(PPGANT/UFPI). 

2.3 As atividades serão denominadas da seguinte forma: Grupos de Trabalhos - 

GTs, Lançamentos de livros – LLs, Atividades Culturais – ACs e 

Trabalhos Científicos - TCs. Os critérios para análise, seleção e aprovação 

das propostas serão definidos pela Comissão Científica. A decisão de 

aprovação dessas atividades será final e não caberá recurso; 

2.4 Se algum membro da Comissão Científica participar da proposição de quaisquer 

atividades deve declinar de seu parecer (voto) no momento da seleção das 

propostas em que o mesmo participará; 

2.5 A análise e decisão quanto à aceitação dos Trabalhos Científicos específicos 

enviados para todos os Grupos de Trabalho caberá aos seus respectivos 

coordenadores e não caberá recurso; 

2.6 Qualquer comunicação com a organização do evento deverá ser realizada 

através do e-mail oficial sacsufpi@gmail.com ou na sede do Centro 

Acadêmico de Ciências Sociais, localizada na sala 11 do Centro de Ciências 

Humanas e Letras na Universidade Federal do Piauí; 

2.7 As inscrições das atividades antes referidas deverão ser feitas exclusivamente 

através da página web (sítio) oficial do evento, cumprindo todas as exigências 

deste edital. 

 

3. Prazos para composição da Programação Científica: 

3.1 Inscrições para a Participação Geral no evento: a) De 16 de outubro a 28 de 

novembro de 2017: Serão feitas via sítio oficial do evento ou na sede do 

Centro Acadêmico de Ciências Sociais – Sala 11 CCHL/UFPI. Ver Item 6 deste 

edital para mais detalhes. 
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3.2 Propostas de Grupos de Trabalhos - GTs: a) De 16 de outubro a 29 de 

outubro de 2017: Estes GTs correspondem à apresentação de uma temática 

de trabalho  composta por trabalhos científicos e articulada ao tema  geral do 

evento; b) No dia 01 de novembro de 2017: Divulgação dos GTs e respectivas 

coordenações selecionadas pela comissão científica para compor a 

programação do evento;  

3.3 Trabalhos Científicos (TCs): Serão submetidos na forma de Resumos 

Expandidos para os GTs selecionados para o evento. a) De 02 a 15 de 

novembro 2017: b) No dia 22 de novembro de 2017: Divulgação dos TCs 

selecionados pela Comissão Científica para compor a programação do 

evento; 

3.4 Lançamento de livros: De 16 de outubro a 15 de novembro de 2017: No dia 

22 de novembro de 2017 será divulgado o resultado do lançamento de livros 

para compor a programação do evento;  

3.5 Programação Final: a) Dia 25 de novembro de 2017: Divulgação da 

programação oficial da Semana de Acadêmica Ciências Sociais da UFPI - ano 

2017. 

 

4 Regras para apresentação de propostas de Grupos de Trabalhos - GTs: 

Grupos de Trabalhos consistem na reunião de um conjunto de pesquisadores e 

estudantes (graduação e pós-graduação) que se propõem a fomentar e 

aprofundar a discussão em torno de determinados eixos temáticos. Os GTs 

serão compostos por sessões de trabalho a serem divididas pela coordenação 

de cada GT de acordo com os temas dos trabalhos selecionados, em dias e 

horários a serem divulgados no site do evento. Importante: organizadores do 

GT terão a liberdade de estabelecer quantas seções ocorrerão e quando 

acontecerão (dentro dos três dias predefinidos sendo estes 29, 30 de 

novembro e 01 de dezembro). 

a) Propostas de GTs poderão ser apresentadas por pesquisadores com 

titulação acadêmica mínima de MESTRE (ou estar devidamente matriculado(a) 

como aluno(a) efetivo em curso de pós-graduação stricto senso reconhecido 

pelo MEC).  
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a) inscrição pode ser feita com no máximo 3 (três) proponentes por GT; 

b) Cada proposta deverá indicar o TÍTULO e EMENTA da atividade proposta; 

c) Os/as- pesquisador(es/as só poderão enviar uma ÚNICA proposta de GT. É 

vedada a participação de um/a mesmo(a) autor(a) em mais de um grupo; 

d) Poderão submeter propostas de Trabalho Científicos para serem 

apresentados em GTs, pesquisadores que estejam na condição acadêmica de: 

doutores/doutorandos, mestres/mestrandos, graduados/graduandos; 

e) A devida e correta identificação da autoria de cada trabalho é um dos pilares 

éticos da atividade acadêmico-científica. Neste sentido, deve-se atentar para a 

indicação dos autores realmente envolvidos na produção dos trabalhos a 

serem apresentados. Acrescentamos que orientadores de graduação, 

mestrado e doutorado NÃO podem ser considerados coautores de trabalhos, 

salvo em situações pertinentes, quando ocorrer efetivo trabalho conjunto. O 

uso de trabalhos e pesquisas de terceiros constitui falta grave e pode implicar 

na exclusão dos envolvidos de todas as atividades do evento; 

 

5 Inscrição: Para efetuar sua inscrição o participante terá que acessar o site do 

evento e na opção INSCRIÇÕES preencher o formulário de inscrição. 

 

6 Equipamentos: Caso a exposição do trabalho/atividade demande a utilização de 

equipamento multimídia e/ou outros equipamentos o interessado deve entrar 

em contato previamente com a organização do evento exclusivamente no 

formulário de inscrição no espaço correspondente, para verificar a 

disponibilidade do equipamento e solicitar a reserva do mesmo. Especificando 

tipo de equipamento assim como período de utilização do mesmo. Importante: 

a solicitação de equipamentos não garante sua efetiva reserva ou utilização 

no dia do evento, dada a quantidade de material disponibilizado no dia da 

exposição dos trabalhos. 

 

7 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão Organizadora do 

evento devidamente publicados no sítio oficial e canais de comunicação do 

evento. 
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COMISSÃO ORGANIZADORA DA SEMANA ACADÊMICA DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – ANO 2017 

DIRETORIA DO CENTRO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

Teresina/ PI, 16 de outubro de 2017. 
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ANEXO I 

NORMAS PARA PROPOSIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS AOS GTs: 

 

1. Poderão se candidatar alunos e alunas matriculados (as) ou já graduados em 

qualquer instituição de ensino superior oficialmente regulamentada pelo MEC.  

2. Para enviar trabalhos é obrigatória a inscrição no evento, em caso de coautoria é 

necessário que pelo menos um dos(as) autores(as) esteja inscrito no evento. 

3. Somente os trabalhos aprovados serão inseridos na programação e a publicação 

nos anais está condicionada à efetiva apresentação do mesmo no GT 

pertinente. 

4. Os trabalhos serão submetidos na forma de RESUMO EXPANDIDO, devendo 

obedecer às seguintes normas: 

a) No mínimo 4 e no máximo 6 páginas, tamanho A4 com orientação retrato, 

fonte: Arial, tamanho 12; espaçamento entre linhas de 1,5 e espaçamento 

simples entre parágrafos. Numerar as páginas (primeira página sem número). 

Citações conforme regras da ABNT. Todos os trabalhos devem ser redigidos 

em Língua Portuguesa. 

b) No trabalho deve constar: Título (negrito e centralizado), Autores (alinhados 

à direita, com qualificações em nota de rodapé), Resumo (até 250 palavras), 

Palavras-chave, Introdução, Desenvolvimento, Considerações Finais e 

Referências. 

5. Regras para o envio dos trabalhos aos GTs: 

a) Formato em arquivo PDF; 

b) Enviar o trabalho exclusivamente para e-mail do GT correspondente 

constando o nome completo do /as autores/as e currículo resumido 

(apresentação do autor, síntese de formação acadêmica). 


