EDITAL – VII Jornada Discente do PPGCS UFRRJ.

O corpo discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro torna pública a chamada para a submissão de trabalhos para a
VII Jornada Discente do PPGCS que será realizada entre os dias 27 e 28 de novembro de
2019, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Campus Seropédica.
A mesa de abertura será realizada no dia 27 de novembro às 09:30 no auditório do
Pavilhão de aulas teóricas (PAT) da UFRRJ – Campus Seropédica. E ao longo dos dois dias
de evento serão realizados grupos de trabalho abrangendo temáticas diversas no âmbito das
ciências sociais. Destacamos que os GTs serão organizados posteriormente a partir das
convergências temáticas, teóricas e metodológicas informadas pelos resumos inscritos e
selecionados. As palavras-chave assinaladas na ficha de inscrição, servirão como indicativos
relevantes para a montagem dos GTs. A importância de tal evento reside na criação de um
espaço de interlocução no qual seja possível o contato entre alunxs, professorxs e suas pesquisas
em andamento.

INSCRIÇÕES / SUBMISSÃO DE RESUMOS
Poderão se inscrever as/os estudantes de pós-graduação cujas pesquisas dialoguem
com a área das Ciências Humanas e Sociais, às/aos quais destina-se prioritariamente o evento.
A

inscrição

deverá

ser

realizada

através

do

formulário

disponível

no

link:

<https://docs.google.com/forms/d/1Mkvi1HxZRFwIIKMztJs9R7tTZ47ayXplRzpU0n0NVO4
/edit>

O resumo deverá conter até 1.500 caracteres acompanhado de 3 a 5 palavras-chave
que serão preenchidas no corpo do formulário indicado no link acima.
O prazo para submissão dos resumos é de 15 de setembro até 15 de Outubro.
O resultado dos resumos aprovados será divulgado no evento da jornada no facebook
https://www.facebook.com/events/383144015918692/?active_tab=about,

na

página

do

PPGCS no facebook https://www.facebook.com/ppgcsufrrj/ e no site oficial do Programa
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgcs/ a partir do dia 25 de outubro.

TRABALHOS COMPLETOS

Os trabalhos completos deverão ser encaminhados ao e-mail jornadasppgcs2019@gmail.com
até o dia 15 de novembro de 2019. O arquivo deverá ser entregue em formato .pdf, nomeado
da seguinte forma: SOBRENOME_nome do autor e deverá seguir a formatação abaixo:

- Folha tamanho A4;
- Margens: superior 3 cm, inferior 3 cm, esquerda 3 cm, direita 3 cm;
- Fonte: Times New Roman, tamanho 12;
- Espaçamento entre linhas: 1,5;
- Alinhamento: justificado;
- Número de páginas: recomenda-se textos entre 10 e 15 páginas excluindo bibliografia e
anexos.

APRESENTAÇÕES
Os/as participantes terão de 10 a 15 minutos para expor seus trabalhos no dia da
apresentação. Os trabalhos serão debatidos por um ou mais especialistas no tema proposto.

Trabalhos que utilizem recursos imagéticos, como vídeos e fotografias, deverão
explicitar a necessidade de aparelhagem (DATA SHOW/ CAIXA DE SOM) com
antecedência à Comissão Organizadora através do e-mail jornadasppgcs2019@gmail.com.
(Não

garantimos

o

computador,

apenas

o

Data

Show).

PARTICIPANTES OUVINTES
As/os interessadas/os em se inscrever como ouvintes na VII Jornada discente do PPGCS 2019
poderão fazer a inscrição nos dias do evento.

CERTIFICADOS
Os certificados de apresentação de trabalho serão entregues durante o evento.

A entrega de certificados para ouvintes será feita por e-mail, após o evento, sob a condição de
75% de presença.

CRONOGRAMA

INSCRIÇÕES

15 de setembro a 15 de Outubro

DIVULGAÇÃO DOS RESUMOS
APROVADOS

25 de outubro

ENVIO DOS TRABALHOS COMPLETOS

15 de novembro

DIVULGAÇÃO DOS DEBATEDORES
RESPONSÁVEIS E DA PROGRAMAÇÃO
COMPLETA DO EVENTO
REALIZAÇÃO DO EVENTO

20 de novembro
27 e 28 de novembro

Comissão Organizadora
jornadasppgcs2019@gmail.com

