EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Organizadora da III Jornada de Pensamento Político Brasileiro
estabelece, por meio deste edital, as regras para a submissão de propostas de
comunicações orais a serem apresentadas durante o evento e os artigos publicados nos
anais do mesmo.

NORMAS GERAIS

1. Estudantes de Pós-Graduação (mestrandos e doutorandos), pesquisadores
(mestres e doutores) e professores das Ciências Sociais e áreas afins poderão
apresentar oralmente na categoria de trabalho completo nos Grupos de
Trabalho da III Jornada de Pensamento Político Brasileiro.

2. Estudantes de Graduação (graduandos) e egressos (graduados) das Ciências
Sociais e áreas afins poderão apresentar oralmente na categoria de pôster
nos Grupos de Trabalho da III Jornada de Pensamento Político Brasileiro.

3. O certificado será enviado apenas aos autores dos trabalhos apresentados
nos GT’s da III JPPB. As apresentações realizadas por terceiros (não-autores
dos trabalhos) não serão autorizadas. Os certificados serão emitidos em
formato digital (arquivo no formado “.pdf”) e enviados aos apresentadores
por mensagem (com o arquivo anexado) de e-mail.

4. Será aceita a inscrição de um trabalho por autor principal, sendo permitida a
inscrição de mais um trabalho em co-autoria. O número máximo de coautores por trabalho são 3 (três).

5. Somente os artigos completos enviados dentro do prazo e apresentados nos
Grupos de Trabalho serão publicados nos Anais do evento com o ISSN.
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6. A Comissão Organizadora se reserva o direito de fazer ajustes na distribuição
dos resumos aos Grupos de Trabalho escolhidos pelos proponentes.

7. Cada apresentador da categoria trabalho completo disporá de 15 (quinze)
minutos e da categoria pôster disporá de 10 (dez) minutos para a exposição
de seu artigo nos Grupos de Trabalho.

INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO DE RESUMOS

Mini-Cursos

Os participantes terão a opção de escolher, no momento do preenchimento do
Formulário de Inscrição no site do evento (https://pensamentopoliticobr.org/) ou no
momento do credenciamento (este caso, se houverem vagas disponíveis), qual(is), dos
mini-cursos disponíveis, pretenderá acompanhar.

Comunicações Orais

Os trabalhos a serem apresentados na forma de comunicação oral poderão ser
submetidos por estudantes e pesquisadores que possuam pesquisas articuladas com as
temáticas de cada Grupo de Trabalho.
O(s) proponente(s) deverá(ão):

1. Realizar a inscrição das comunicações orais (ambas as categorias)
exclusivamente pelo Formulário de Inscrição do site do evento
(https://pensamentopoliticobr.org/), através do envio do resumo (arquivo
anexado em formado “.docx” ou “.doc”, conforme especificado neste edital),
até às 23h59 (Horário Oficial de Brasília) do dia 24 de fevereiro de 2018.
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2. Os proponentes que tiverem seus resumos aprovados, deverão pagar a
inscrição, enviando o recibo (comprovante) de pagamento para o e-mail
(jornadapensamento2019@gmail.com), até o dia 08 de março de 2019. Caso
não realizem o pagamento, não terão o direito de apresentação oral e envio
do artigo completo para publicação nos anais da III JPPB.

3. O campo de submissão no formulário requer um resumo composto por título,
texto corrido com no máximo 300 (trezentas) palavras e até 4 (quatro)
palavras-chave. Após o envio você receberá uma mensagem de e-mail
avisando a confirmação da submissão.

4. Além dos dados cadastrais básicos, o inscrito deverá escolher o Grupo de
Trabalho no qual pretende apresentar o trabalho. As ementas de cada Grupo
de

Trabalho

estão

disponíveis

no

site

do

evento

(https://pensamentopoliticobr.org/).

5. A inscrição para ouvintes também poderá ser realizada pelo mesmo
Formulário de Inscrição, não sendo necessário o preenchimento dos campos
destinados a submissão de resumos. Esta modalidade de inscrição não possui
data limite antecipada, podendo ser realizando durante o credenciamento
no evento.

6. No momento do credenciamento no evento, cada proponente nas
comunicações orais terá que apresentar o seu comprovante de vinculação
institucional como estudante de graduação ou pós-graduação ou de
conclusão da graduação ou pós-graduação. Esse comprovante terá que
corresponder no que foi informado na sessão “Formação Acadêmica” do
formulário de inscrição.

Da Seleção dos Resumos
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As propostas de resumos, que estiverem de acordo com as normas estabelecidas
e com as propostas temáticas do grupo de trabalho ao qual eles se dirigem passarão por
um processo de seleção. Neste processo, serão observadas questões formais do texto e
das normas do evento, contudo, os seguintes aspectos possuirão maior peso: relevância
da pesquisa/trabalho, adequação com a proposta temática do grupo de trabalho e
estado de desenvolvimento da pesquisa/trabalho.
A lista de resumos aprovados será divulgada no dia 27 de fevereiro de 2019, data
a partir da qual estarão abertas as submissões dos artigos completos aceitos, até dia 17
de março de 2019.

NORMAS DE PAGAMENTO

1. O pagamento da taxa de inscrição será realizado via depósito bancário
(dados abaixo). Após o pagamento, deve ser enviada uma cópia do
comprovante de depósito anexado para o e-mail:
jornadapensamento2019@gmail.com

BANCO DO BRASIL
Conta: Poupança
Correntista: José Henrique Artigas de Godoy
Agência: 8632-0
Conta: 111.710-6
Variação: 96
CPF: 129.290.478-01
2. Não haverá devolução do valor referente às inscrições. Os apresentadores
das comunicações orais, portanto, deverão efetuar o pagamento de suas
taxas somente após a divulgação do resultado dos resumos aprovados.

3. Para os ouvintes, professores e pesquisadores, a comprovação de
pagamento se dará também com o envio do comprovante para o e-mail
(jornadapensamento2019@gmail.com).
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4. As inscrições terão valores de acordo com os prazos de pagamento e
modalidade de participantes, de acordo com o quadro abaixo:

MODALIDADES / PRAZOS
Ouvintes

Até
Até
Até
22/02/2019 08/03/2019 15/03/2019
R$ 20,00

Graduados ou graduandos
(com apresentação de comunicação oral)

R$ 40,00

Pós-graduandos ou pós-graduados
(com apresentação de comunicação oral)

R$ 60,00

Professores/Pesquisadores

R$ 80,00

No evento

R$ 30,00

R$ 40,00

R$ 120,00

R$ 160,00

ARTIGOS COMPLETOS

1. O envio do texto final do artigo completo deve ser efetuado até o dia 17 de
março, via e-mail, para o endereço: jornadapensamento2019@gmail.com

2. O trabalho deve ter a seguinte formatação: fonte Times New Roman,
tamanho 12, parágrafos justificados, espaçamento 1.5, página A4 com
margem padrão (inferior/superior 2,5 cm; esquerda/direita 3 cm), com até
15 laudas numeradas. Ainda deverá ser anexada uma lauda inicial com as
seguintes informações: Chamada da III Jornada de Pensamento Político
Brasileiro (27 a 29 de março de 2019); Grupo de Trabalho no qual será
apresentada a comunicação oral; Título do artigo; Nome(s) do(s) autor(es);
Instituição de filiação ou de última titulação.

3. Os trabalhos devem ser enviados em arquivo texto anexado na mensagem
do e-mail, nas extensões “.doc” ou “.docx”.

4. Maiores informações serão enviadas juntamente com o aceite do resumo.
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Quaisquer eventuais dúvidas poderão ser sanadas por meio de contato com a
Secretaria do evento e com a Comissão Organizadora, que guarda o direito de alterar
partes desse edital sem aviso prévio.

Contato: jornadapensamento2019@gmail.com

Comissão Organizadora da 3ª edição da Jornada de Pensamento Político Brasileiro

Data da última alteração do edital: 05/02/2019
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ANEXO I – CRONOGRAMA

Prazo de envio dos resumos para submissão: até o dia 24 de fevereiro de 2019
Divulgação dos resumos aceitos da submissão: dia 27 de fevereiro de 2019
Pagamento de inscrição dos proponentes da comunicação oral: até o dia 08 de março de 2019
Envio dos artigos completos: até o dia 17 de março de 2019
Realização do evento: dia 27, 28 e 29 de março de 2019
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