Seminário Internacional Violência e Administração de Conflito
20 a 22 de agosto de 2019
São Carlos – SP
EDITAL PARA INSCRIÇÕES E ENVIO DE PROPOSTAS PARA GRUPOS DE
TRABALHO

Este edital versa sobre o processo seletivo para a submissão de propostas para os
Grupos de Trabalho (GT) para o Seminário Internacional Violência e Administração
de Conflito, destinado à apresentação e discussão de pesquisas de estudantes e
pesquisadores em todos os níveis de formação, pertencentes às subáreas de Sociologia,
Ciência Política, Antropologia e áreas correlatas e que tratem sobre o tema da violência
e administração de conflitos.
Todo e qualquer envio de proposta de trabalho será feito exclusivamente através
de sistema eletrônico online, disponível no website https://doity.com.br/seminariointernacional-gevac/. Não serão aceitas, sob qualquer hipótese, propostas enviadas por
outros meios.
As propostas serão selecionadas pelas/os coordenadoras/es dos GTs para
apresentação nas modalidades oral e pôster. Serão avaliadas a pertinência da proposta,
sua adequação ao tema do GT e as contribuições do trabalho para a área de
conhecimento. Os trabalhos aprovados serão apresentados nos dias e horários
previamente determinados pela comissão organizadora e serão divulgados na
programação do evento.
O evento
O Seminário Internacional Violência e Administração de Conflito, organizado
pelo Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos (GEVAC), será
realizado de 20 a 22 de agosto de 2019, no município de São Carlos-SP e contará com
Mesa de abertura, Conferências, Mesas de Debates e Grupos de Trabalho. Todas as
atividades já estão definidas pela comissão organizadora, cabendo neste edital as
normas para seleção somente das propostas de apresentação oral nos GTs.
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Neste processo seletivo serão consideradas propostas de estudantes e
pesquisadores que investigam temas vinculados à sociologia da violência, administração
de conflitos, segurança pública e justiça criminal, justiças alternativas, encarceramento e
áreas afins. Serão aceitas propostas de investigações científicas em andamento, desde
que já apresentem parte dos resultados, e pesquisas concluídas. Estudantes de graduação
podem enviar suas propostas de trabalho para apresentação na modalidade pôster. A
apresentação oral é destinada para graduados, pós-graduandos e pós-graduados.
As propostas de trabalho devem atender aos temas dos GTs:
1) Encarceramento e Prisões;
2) Estratégia de Controle do Crime;
3) Policiamento, Desigualdade e Relações Raciais;
4) Justiças alternativas;
5) Segurança Pública e contexto político.
Normas para envio, prazos e critérios seleção de trabalhos
Serão aceitas propostas de comunicação oral e pôster escritas em português e
espanhol. Só será permitido aos proponentes o envio de um trabalho como autor
principal e, no máximo, um trabalho como co-autor. Não serão aceitos trabalhos com
mais de quatro autoras/es. Cada trabalho inscrito para apresentação oral terá o tempo de
15 minutos de apresentação, que poderá ser realizada em português ou espanhol. O
debatedor da sessão terá 30 minutos para realizar seus comentários sobre toda a sessão.
Os trabalhos a serem apresentados na modalidade pôster ficarão expostos na sala do GT
e terão o tempo de 5 minutos para exposição do(s) autor(e)s.
O aceite dos trabalhos será condicionado à avaliação da comissão científica do
evento. As propostas serão avaliadas especialmente no que se refere: a) adequação às
linhas de pesquisa do evento e aos grupos de trabalho; b) apresentação clara e sucinta do
objeto, método, orientações teóricas e resultados preliminares ou finais e c) diversidade
institucional, de gênero e racial.
Os resumos e os textos completos serão publicados em anais eletrônicos com
inscrição ISSN.

ENVIO DE PROPOSTAS
1) As propostas devem ser enviadas até o dia 12/06/2019 exclusivamente pelo endereço
eletrônico https://doity.com.br/seminario-internacional-gevac/
2) A divulgação dos trabalhos aprovados será no dia 01/07/2019, na página do evento
https://doity.com.br/seminario-internacional-gevac/
3) O texto completo das propostas aprovadas deve ser enviado até o dia 29/07/2019
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4) As inscrições na modalidade ouvintes poderão ser feitas até o primeiro dia do evento,
exclusivamente pelo site.
5) Não haverá cobrança de taxa de inscrição em nenhuma modalidade.

Formatação dos Textos completos

Após a divulgação dos resumos aprovados, os textos completos deverão ser enviados
até
29/07/2019,
exclusivamente
pela
plataforma
de
inscrição
https://doity.com.br/seminario-internacional-gevac/.

Textos completos deverão seguir a seguinte formatação:
1) a) Título do texto em letra maiúscula (CAIXA ALTA) e negrito, espaçamento

simples, alinhamento centralizado e fonte tamanho 14. b) Inserir um espaço. c)
Alinhado à direita, em fonte tamanho 12 e espaçamento simples, inserir o nome(s) do(s)
autor(es) e da(s) instituição(ões) (na primeira linha), a agência financiadora (na terceira
linha), o Grupo de Trabalho no qual deseja se inscrever (na quarta linha).
4) Inserir dois espaços.
5) Inserir o resumo apresentando 1.800 caracteres no máximo, com espaçamento 1,5,
sem recuo, papel tamanho A4, fonte Times New Roman tamanho 12, alinhamento
justificado, margem superior, inferior, direita e esquerda 2,0 cm.
2) O texto completo, com no máximo 20 páginas, deve ser enviado em formato PDF,
papel tamanho A4.
3) A formatação da margem deve ser: superior, inferior e direita com 2,5 cm, margem
esquerda 3 cm;
4) A fonte do texto deve ser Times New Roman tamanho 12;
5) O espaçamento 1,5 com alinhamento justificado;
6) As páginas devem estar numeradas, não considerando a capa e o resumo;
7) As citações e bibliografia devem acompanhar as normas da ABNT e inseridas ao
final do texto.
8) Salvar o arquivo com o seguinte padrão de nomenclatura: “SOBRENOME DO
PRIMEIRO AUTOR EM CAIXA ALTA_Nome do primeiro autor em caixa baixa.doc”.
Caso tenha mais autores seguir sucessivamente para quantos autores houver:
Ex: SILVA_Paulo_MELO_Maria.doc

4

O texto completo pode ser apresentado com ilustrações e gráficos com as fontes
devidamente mencionadas..

Dúvidas sobre inscrição e envio de propostas podem ser encaminhadas para o e-mail:
gevac10anos@gmail.com

A Comissão Organizadora convida a todas e todas a apresentarem propostas e a
participarem do seminário!

