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Tema Geral
CONHECIMENTO, TECNOLOGIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS:
desafios do campo interdisciplinar em tempos de pós-verdade
Apresentação
Promovido pela Associação Nacional de Pós- Graduação e Pesquisa Interdisciplinar em
Sociais e Humanidades –
ANINTER, o
CONGRESSO
INTERNACIONAL
INTERDISCIPLINAR EM SOCIAIS E HUMANIDADES (CONINTER), é o encontro de
pesquisa da área interdisciplinar. Realiza-se desde o ano de 2012, congregando pesquisadores
da área das ciências humanas e sociais com o objetivo de socializar a produção teórica no
campo e fortalecer os programas de pós-graduação interdisciplinares do Brasil.
No dia 14 de novembro de 2018, durante a Assembleia da ANINTER, a cidade de
Maceió foi confirmada para sediar o CONINTER 2019, sendo o promotor o Programa de
Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas do Centro Universitário
Tiradentes – UNIT/AL.
O CONINTER vem se mostrando como o principal instrumento de divulgação e
intercâmbio entre pesquisadores diversos, reunidos em torno de temáticas que envolvem
fenõmenos complexos, tendo a interdisciplinaridade como eixo de condução e
direcionamento de suas investigações. O CONINTER é um Evento internacional pela
abrangência e participação de pesquisadores de todas as regiões brasileiras, além de
pesquisadores internacionais, fato comprovado a partir da ampliação do número de
trabalhos apresentados, os quais são sistematizados e publicados em anais eletrônicos.
Desde 2012, a ANINTER-SH organizou sete edições de congressos internacionais
discutindo estudos interdisciplinares.
O I CONINTER teve como tema “Perspectivas e Desafios da Interdisciplinaridade”
e foi realizado na Universidade Federal Fluminense contando com 18 grupos de trabalho e

mais de 500 trabalhos inscritos;
O II CONINTER trabalhou o tema “Globalização e Interdisciplinaridade” e foi
realizado na Universidade Federal de Minas Gerais. Na ocasião o evento contou com 17
grupos de trabalho e cerca de 700 trabalhos inscritos;
O III CONINTER sob o tema “Interdisciplinaridade e Movimentos Sociais” foi
realizado na Universidade Católica de Salvador e contou com 21 grupos de trabalhos,
também com cerca de 700 trabalhos;
Com o tema “Fronteiras e Integração – Estudos Interdisciplinares na América
Latina”, o IV CONINTER foi realizado em Foz do Iguaçu pelas universidades UNILA,
Unioeste e Unespar, o qual contou com 27 grupos de trabalho.
Já a quinta edição do CONINTER, com a temática “Desenvolvimento, Democracia e
Interdisciplinaridade” contou com 250 trabalhos e foi realizado na Universidade de
Brasília.
O VI CONINTER, sob a temática “Epistemologias não coloniais e os desafios da
construção do conhecimento interdisciplinar”, contou com 407 trabalhos e foi realizado na
Universidade Federal da Paraíba - UFPB.
Em sua sétima edição, o CONINTER teve como tema DEMOCRACIA, MEMÓRIA
E ETNOSABERES: perspectivas transversais e interdisciplinares foi realizado na
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), teve 23 Grupos de trabalhos
e mais de 800 trabalhos.

JUSTIFICATIVA
A realização do VIII CONINTER consolida a percepção dos Programas
Interdisciplinares da área de Humanidades e Ciencias Sociais Aplicadas e se justifica,
nesse ano de 2019, pelo contexto nacional no qual estão em pauta a validade e
necessidade da produção universitária e o papel dos investimentos em ciência,
tecnologia e inovação, em especial aqueles produzidos pelas humanidades.
Todo conhecimento do qual se tem registro atualmente é resultado dos esforços
humanos para explicar e organizar sua realidade e existência, em especial as atividades
necessárias à sua sobrevivência enquanto espécie, à sua reprodução social. Os registros
históricos, filosóficos, científicos, literários e artísticos, assim como o religioso e os
conhecimentos tradicionais refletem as tentativas de explicação da realidade, de
representação e memória, de mudança, desenvolvimento e aperfeiçoamento. O homem
desenvolveu a filosofia, a matemática e, simultaneamente, tecnologias variadas buscando e
construindo explicações e soluções para a vida, a existência e a sobrevivência. Como
tecnologias compreendemos não só aquilo que é fruto do conhecimento engendrado pelas
ciências e as artes, como também as tecnologias sociais em seu sentido mais amplo, o que
passa, por exemplo, pelas relações de parentesco e regras que organizam instituições e a
vida social. Este conhecimento, contudo, vem sendo atacado e bombardeado pelas pósverdades difundidas e disseminadas com os objetivos políticos de desacreditar as ciências e

todo saber estabelecido em prol da adoção de controle social para a implementação de
medidas econômicas e políticas que buscam assegurar a sobrevivência de um modo de
produção que, cada vez mais, se mostra incapaz de promover algum tipo de atividade
civilizatória, como políticas públicas voltadas a um desenvolvimento mais humanitário e
igualitário.
OBJETIVO GERAL
Discutir a produção e disseminação de conhecimento, a elaboração de novas
tecnologias, aqui entendidas em seu sentido mais amplo possível, e a elaboração e
avaliação de políticas públicas na contemporaneidade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Incentivar a discussão de diferentes formas de tecnologias e de conhecimento;
• Discutir como diferentes formas de tecnologias influenciam ou são
operacionalizados em políticas públicas nestes tempos de hegemonia da pós-verdade;
• Discutir os caminhos possíveis para que a produção de tecnologias e de
conhecimentos quebrem as barreiras impostas pelas pós-verdade e consigam servir de
base para o desenvolvimento, para a consciência cidadã e para a efetivação de práticas
de cidadania cotidiana.

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO VIII CONINTER
1.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas – SOTEPP
Coordenação Geral Local
Verônica Teixeira Marques e Lorena Madruga Monteiro
Contato: coninter.maceio@gmail.com

Comissão Organizadora Local
Fábio Francisco de Almeida Castilho (IFAL)
Roberto de Silva Souza (UNEAL)
Adriana Thiara de Oliveira Silva (IFAL)
Almira Alves dos Santos (UNCISAL)
Comissão Executiva Local
Alecia Maria Rocha Santos
Amanda Tenório da Costa
Arsitóteles Sales da Silva Neto
Camila Torres Bezerra
Daiane Leite de Almeida
Daniel Victor Silva Lopes
Geórgia Valéria Andrade Loureiro Nunes
Giulia Francesca Carvalho Oliveira França
Jainatan Rocha da Silva

Jesana Batista Pereira (Unit/AL)
Pedro Simonard (Unit/AL)
Vivianny Kelly Galvão (Unit/AL)
Marcelo Duzzioni (UFAL)

Jorge Fernando de Souza Neto
Leticia Alves de Araújo
Lorenna Nascimento Monteiro
Marta Maria Eneas de Mauro
Sandra de Lourdes Gonçalves
Tainá Teixeira Cavalcante de Lima
Tathiany Rezende de Moura
Valesca Lidiane dos Santos
Yana Roberta Marques da Silva Santana

Diretoria da ANINTER – SH
Maria de Fátima Makiuchi - Presidente
Adelaide Alves Dias - Vice-presidente
Eduardo José Marandola Junior - Secretário Geral
Roberto Donato da Silva Júnior - Suplente de Secretário Geral
Napoleão Miranda - Secretaria de Pós-Graduação
Francisco Ramos de Farias - Suplência da Secretaria de Pós-Graduação
Carlos Henrique Medeiros De Souza - Secretaria de Pesquisa
José Roberto Severino - Suplência da Secretaria de Pesquisa
Vanessa Maria de Castro - Secretaria de Eventos
Verônica Teixeira Marques de Souza - Suplência da Secretaria de Eventos
Doriana Daroit - Tesouraria
Elio Chaves Flores - Suplência da Tesouraria
Geraldo Márcio Timóteo - Conselho Fiscal
Wilson Madeira Filho - Conselho Fiscal
Maria da Luz Alves Ferreira - Conselho Fiscal
Andréa Hentz de Mello - Suplência do Conselho Fiscal
Elton Dias Xavier - Suplência do Conselho Fiscal
Silvia Alicia Martinez - Suplência do Conselho Fiscal

COMISSÃO CIENTÍFICA
Adelaide Alves Dias-UFPA
Alba Simon-UNIRIO
Ailton Feitosa - UNEAL
Almira Alves dos Santos - UNCISAL
Ana Keila Pinezi - UFABC
Ana Luiza Gonçalves dos Santos - UNESA
Ana Maria Nogale Vasconcelos-UnB
André Augusto Pereira Brandão-UFF
Andrea Hentz de Mello- UNIFESSPA
Andréa Maria Narciso R de Paula-UNIMONTES
Andréa Soutto Maior-UFF
Annelise Fernandes-UFRRJ Aquiles Simões-UFPA
Carlos Alberto Zanotti-PUC-Campinas
Carlos Henrique Medeiros de Souza-UENF
Cleonice Puggian-UNIGRANRIO
Dan Gabriel D’Onofre Andrade S Cordeiro-UFRRJ
Daniela do Carmo Kabengele – UNIT/AL
Darlan M. Marchi-UFPEL
Denise Rosana da Silva Moraes-UNIOESTE
Denise Tavares da Silva-UFF
Diana de Souza Pinto-UNIRIO
Djalma Thürler-UFBA
Doriana Daroit-UnB
Edicléa Mascarenhas Fernandes-UFF
Edlaine de Souza Campos-UNIRIO
Edson Caetano-UFMT
Eduardo José Marandola Junior-UNICAMP
Eliana Crispim França Luquette-UENF
Evelyn Goyannes Dill Orrico-UNIRIO
Elton Dias Xavier - UNIMONTES
Fábio Castilho - IFAL
Fernando José Martins-UNIOESTE
Flávia Charão Marques-UFRGS
Francisco Ramos de Farias-UNIRIO
Geraldo Márcio Timóteo-UENF
Glaucia Maria Costa Trinchão-UEFS
Glaucia Regina Vianna-UNIRIO
Glenda Cristina Valim de Melo-UNIRIO
Iandara Schettert Silva-UFMS
Jaqueline Maria de Almeida-UENF
Jenaice Israel Ferro - UNEAL
Josaida de Oliveira Gondar-UNIRIO

José Lidemberg de Sousa Lopes - UNEAL
José Roberto Severino-UFBA
Juliane C. Primon Serres-UFPEL
Kelly GIanezini-UNESC
José Paulo de Morais Souza-EGP
Leandro Garcia Pinho-UENF
Leila Beatriz Ribeiro-UNIRIO
Leila Dupret-UNIRIO/ UFRRJ
José Raimundo Oliveira Lima-UEFS
Lina Aras-UFBA
Lobelia da Silva Faceira-UNIRIO
Lucas Graeff-UNILASALLE
Marcelo Duzzioni - UFAL
Márcia Bento Moreira-UNIVASF
Maria Amália Silva Alves de Oliveira-UNIRIO
Maria da Luz Alves Ferreira-UNIMONTES
Maria de Fátima Bento Ribeiro-UFPEL
Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi-UnB
Maria de Fátima Scaffo-UERJ
Maria Thereza Azevedo-UFMT
Maristela Rosso Walker-UFAC
May Waddington Telles Ribeiro-UFSB
Moisés Waismann-UNILASALLE
Napoleão Miranda-UFF
Patricia Teles Alvaro-IFRJ
Rafael Andrés Patino-UFSB
Rafael Chaves Vasconcelos Barreto-SEEDUC
Rejane Lopes Rodrigues-IFF
Renato da Gama-Rosa Costa-FIOCRUZ
Ricardo Salztrager-UNIRIO
Roberto de Silva Souza - UNEAL
Sérgio Luiz Pereira da Silva-UNIRIO
Shirlena Campos de Souza Amaral-UENF
Silvia Alicia Martinez-UENF
Sofia Débora Levy-UNIRIO
Soraia Carolina de Mello-UFSC
Tamara de Souza Campos-UNESA
Tarcisio Torres Silva-PUC-Campinas
Vera Lucia Doyle Louzada de M Dodebei-UNIRIO
Verônica Marques-UNIT/AL
Wilson Madeira Filho-UFF
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ESTRUTURA DA PROGRAMAÇÃO PRÉ-CONINTER
Horário
Segunda-feira – 28.10.2019
Credenciamento
8h às 12h
IV Seminário de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares da
Câmara II – Sociais e Humanidades
Almoço
Almoço
Credenciamento
14h às 17h30
IV Seminário de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares da
Câmara II – Sociais e Humanidades
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ESTRUTURA DA PROGRAMAÇÃO CONINTER
Horário
SegundaTerça-feira –
Quarta-feira – Quinta- feira–
feira –
29.10.2019
30.10.2019
31.10.2019
28.10.2019
8h às 12h
Minicurso e/ou
Minicurso e/ou Minicurso e/ou
Oficina
Oficina
Oficina
10h às 12h
Mesa Temática 1 Mesa Temática 2 Mesa Temática 3
12h

Almoço

14h às
16h30
16h30 às
16h45
16h45 às
18h30
19h

Grupo de Trabalho Grupo de
Trabalho
Café
Café
Mesa Temática 4
Abertura do Confraternização
VIII
livre – Jantar por
CONINTER adesão

Almoço

Almoço
Grupo de Trabalho
Café

Sexta-feira –
01.11.2019
Visitas Técnicas por
adesão:
Museu Théo Brandão
de Antropologia e
Folclore
Museu de História
Natural da UFAL

Mesa Temática 5 Mesa Temática 6

Área de Proteção
Ambiental Costa dos
Corais

Assembleia
ANINTER (19h
– 21h)

Reserva Extrativista
Marinha da Lagoa do
Jequiá
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CRONOGRAMA GERAL DO VIII CONINTER (retificações em vermelho)
DATAS RELEVANTES
14/05/2019: Lançamento do edital e abertura de propostas de Mesas Temáticas
27/05/2019: Prazo final para envio de alterações nas Coordenações dos Gts
30/05/2019: Divulgação das propostas de GTs confirmadas e chamada para os resumos
expandidos
30/05/2019: Início das Inscrições para o Congresso
10/07/2019: Prazo final para envio de propostas de Mesas Temáticas
22/07/2019: Prazo para envio de propostas de minicursos e/ou oficinas
28/07/2019: Início de disponibilização da carta de aceite dos trabalhos aprovados para GT*
que foram submetidos até 08/07/2019
08/08/2019: Divulgação das propostas de Mesas Temáticas aprovadas
12/08/2019: Prazo final para envio de resumos expandidos para GT
15/08/2019: Divulgação de minicursos/oficinas aprovados
31/08/2019: Disponibilização da carta de aceite dos trabalhos aprovados para GT* que foram
submetidos entre 09 e 22/07/2019
05/09/2019: Divulgação da lista final de trabalhos aprovados para GT* e disponibilização da
carta de aceite dos trabalhos submetidos depois de 22/07/2019
05 a 23/09/2019: Período para envio dos trabalhos completos
01/10/2019: Divulgação das sessões de GT com dias e locais de apresentação – espera-se que
após apresentação dos trabalhos os autores permaneçam nas sessões para o debates
28/10/2019: IV Seminário dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação
Interdisciplinares Câmara II
28/10/2019: Noite - Abertura do VIII CONINTER
28 a 31/10/2019: VIII CONINTER
01/11/2019: Visitas Técnicas Interdisciplinares do VIII CONINTER – por adesão
*As cartas de aceite serão disponibilizadas a partir do dia 31/07/2019 na medida em que as avaliações se
encerrarem. Serão disponibilizados inicialmente as cartas de aceite ou resultado de não aprovação dos
trabalhos submetidos até o dia 08 de julho, em seguida dos trabalhos submetidos até 22 de julho e

por último os trabalhos enviados depois do dia 22 de julho de 2019.

TAXAS DE INSCRIÇÃO
Para pagamento das inscrições
1ªChamada - até
Inscrições
05/09/2019
Professores/pesquisadores
R$ 250,00
Estudantes de Doutorado
R$ 200,00
Estudantes de Mestrado
R$ 150,00
Estudantes de Graduação
R$ 50,00
Professores da Educação
Livre
Básica e Representantes
de Movimentos Sociais

2ª Chamada - até
30/09/2019
R$ 275,00
R$ 220,00
R$ 165,00
R$ 50,00
R$ 20,00

A partir de 01/10/2019
R$ 300,00
R$ 240,00
R$ 180,00
R$ 50,00
R$ 30,00

5 ATIVIDADES, FLUXO DE AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS
PROPOSTAS DE TRABALHOS
O VIII CONINTER terá uma programação que incluirá conferência de abertura,
mesas temáticas, minicursos, Grupos de Trabalho, Seminário de coordenadores de pósgraduação e Assembleia da ANINTER.
A - Conferência de Abertura
Horário: 19h
Local: Auditório 1 do Bloco C / Campus Maria Amélia Uchôa
Centro Univeristário Tiradentes
Av. Comendador Gustavo Paiva, 5017 –
Bairo Cruz das Almas, Maceió - AL, 57038-000
Conferencista: Marcio Moretto - USP
B - Mesas Temáticas
Nesta modalidade, três a quatro participantes, de duas ou mais instituições, discutem um
mesmo tema sob diferentes e mesmo divergentes perspectivas, a fim de promover o debate
entre os próprios participantes e entre os participantes e o público. As propostas deverão ser
submetidas até o dia 10 de julho de 2019 para o e-mail: coninter.maceio@gmail.com. No
assunto deve ser identificado "Proposta de Mesa Temática" com siglas dos PPGs/IES
proponentes.
Na mensagem deve ser disponibilizado resumo da proposta, com até 500 palavras,
seguido de apresentação sobre o que cada membro abordará na Mesa Temática. Deve também
ser disponibilizado breve resumo do currículo de cada membro da Mesa proposta. No caso das
mesas temáticas convidadas, além das informações solicitadas, será necessário mencionar que
o trabalho proposto foi convite da Comissão Organizadora do evento.
C – Minicursos e /ou Oficinas
As propostas de minicursos ou oficinas deverão ser submetidas até o dia 22 de julho de
2019. Devem ser enviadas para o e-mail: coninter.maceio@gmail.com. O assunto deve ser
identificado como "Proposta de Minicurso ou Oficina" com o título da atividade proposta e
sigla do PPG/IES proponente. Cada minicurso deverá ter 12h presenciais (que acontecerão
entre os dias 29, 30 e 31 de outubro, entre 8h e 12h) e 8h à distância, que serão dedicadas à
leitura prévia de material online disponibilizado pelo(s) ministrante(s) na submissão. Nesse

sentido os minicursos terão Carga Horária total de 20h. As oficinas deverão ter o mínimo de 4h
e o máximo de 12h (deverão ocorrer entre os dias 29, 30 e 31 de outubro, entre 8h e 12h).
No envio de propostas para minicursos ou oficinas é necessário anexar dois arquivos:
1º arquivo: Currículo resumido do(s) autor(es). Sugere-se a inserção do currículo resumido da
plataforma lattes, contendo os dados: Formação Acadêmica, Atuação Profissional, Produção
Acadêmica, assim como o link de acesso ao currículo lattes.
2º arquivo: Proposta do minicurso e/ou oficina, contendo: título, docente(s)responsável (eis),
ementa, objetivo, metodologia/avaliação, referências.
É necessário apresentar cronograma/detalhamento do minicurso ou oficina, explicitando
a carga horária das atividades. No caso de propostas de minicursos deve ser encaminhado
(como anexo ou indicação de base online) material que será disponibilizado aos participantes
do evento que se inscreverem nas oficinas. Esse material será encaminhado aos participantes
inscritos na oficina, assim que se completarem as inscrições - conforme o número de vagas.
No arquivo “proposta do minicurso”, deve constar um pequeno cabeçalho, apresentado
logo acima do texto, contendo os seguintes itens:
a) Título do Minicurso e/ou oficina;
b) Nome (s) do ministrante(s) seguido (s) da sigla da(s)instituição(es);
c) Agência ou Instituição Financiadora – sigla da Agência ou Instituição (somente letras)
(quando houver);
d) Número de Vagas;
e) Materiais e equipamentos necessários;
f) Telefone de contato e e-mail;
g) Cronograma da atividade;
g) Carga Horária: apenas para propostas de oficinas.
Observações:
1)
Para todos os minicursos e/ou oficinas as salas terão a disponibilidade de computador e
datashow, assim como wifi;
2)
Cada minicurso ou oficina contará com o apoio de um(a) monitor(a);
3)
Não há caixas de som nas salas onde ocorrerão os cursos. Caso seja necessário caixa de
som, a proposta deve sinalizar essa necessidade, indicando inclusive o(s) dia(s) de uso do som,
para as providências.
D– Sessões de Comunicação Oral nos GTs
Serão aceitos como trabalhos, nessa modalidade, os ensaios (distintos de revisão de
literatura) e as pesquisas concluídas, abordando temáticas novas ou já estabelecidas na área
interdisciplinar, que evidenciem elaboração teórica e rigor conceitual na análise,
vinculados a um dos Grupos de Trabalhos do VIII CONINTER. Não serão aprovadas
propostas de trabalhos em andamento e/ou em fase de projeto.
Conforme deliberação em Assembléia da ANINTER os GTs propostos e realizados
em 2018 estão mantidos para o ano de 2019 e nesse sentido não serão recebidas propostas
para novos GTs. Todavia, em relação aos GTs realizados em 2018, os coordenadores que
queiram alterar a composição dessas coordenações deverão se manifestar até o dia 27 de
maio de 2019, conforme cronograma do evento. Qualquer alteração entre os
coordernadores de GTs deve levar em conta a regra: coordenações devem ser compostas
por docentes pesquisadores de diferentes programas de pós-graduação e, preferencialmente,
de diferentes estados. As alterações de coordenações de GTs devem ser enviadas para o email coninter.maceio@gmail.com até o dia 27 de maio de 2019, conforme cronograma do

evento.
As alterações e confirmações de coordenações dos GTs devem ser encaminhadas
com o assunto “Confirmação de Coordenadores do GT Nº XX”.
A divulgação dos Grupos de Trabalho mantidos, ou ajustes quanto aos
coordenadores e ementas serão divulgados no site, a partir de 31 de maio de 2019.
Os GTs confirmados poderão aceitar no mínimo 10 e no máximo 30 trabalhos aprovados
em cada um, de forma que cada GT poderá ter no máximo três sessões e cada sessão deverá ter
no máximo 10 trabalhos.
E- Seminário de Coordenadores de PPGs Interdisciplinares da Câmara II
Visa discutir experiências, desafios e promover o intercâmbio entre os PPGs da área,
acontecerá no dia 28 de outubro de 2019, entre 8h30 e 17h30.
F– Assembleia da ANINTER
Destinada aos associados da ANINTER, acontecerá no dia 30 de outubro às 19h.
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS NO VIII CONINTER
a- Aspectos gerais:
Cada autor poderá inscrever, no máximo, 2 (dois) trabalhos sob sua responsabilidade.
Como coautor, no entanto, poderá constar em quantidade ilimitada de trabalhos. A submissão
se dará de acordo com as seguintes normas:
1ª parte: submissão de resumos expandido através da Plataforma Even3, até o dia 12 de
agosto de 2019
O Resumo expandido deve ter até 1000 palavras, excluindo referências.
Serão aceitos como trabalhos, nessa modalidade, os ensaios (distintos de revisão de
literatura) e as pesquisas concluídas, abordando temáticas novas ou já estabelecidas na área
interdisciplinar, que evidenciem elaboração teórica e rigor conceitual e metodológico na
análise, vinculados a um dos Grupos de Trabalhos do VIII CONINTER. Não serão
aprovadas propostas de trabalhos em andamento e/ou em fase de projeto.
OBSERVAÇÕES SOBRE SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA OS GTs:
1
- Propostas que não atendam às especificações deste edital serão automaticamente
excluídas;
2
- O resultado quanto à aceitação ou recusa dos resumos será disponibilizado no site do
Congresso a partir do dia 05/09/2019;
3
- O (s) autor (es) que tiver(em) seus resumos ACEITOS deverá(ão) apresentar o trabalho
completo até o dia 23/09/2019, para publicação nos Anais;
4
– Trabalhos completos encaminhados fora do prazo não serão publicados.
b- Aspectos específicos para submissão de Resumos Expandidos para os Grupos de Trabalho:
Formato
Serão aceitos arquivos do tipo: doc ou docx. O texto dos resumos deve ser digitado com
fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, alinhamento justificado, margens
superiores, inferior, direita e esquerda de 3 cm e tamanho do papel A4.

Cabeçalho
Na primeira linha, título do trabalho em letras maiúsculas e em negrito, espaço simples,
fonte Times New Roman-12 e alinhamento centralizado; nas linhas seguintes, em espaço
simples, fonte Times New Roman-12 e alinhamento à esquerda, o (s) nome (s) do (s) autor (es)
com o último sobrenome de cada um em negrito, seguido da sigla da(s) instituição (ões) a que se
vincula(m) e endereço eletrônico. Indicar também as instituições financiadoras (se for o caso).
Resumo expandido
Contendo em torno de 3 (três) páginas (até 1.000 palavras) excluindo referências.
Palavras-chave
Colocar de três a cinco palavras-chave.
Contato
Nome completo, filiação institucional e endereço eletrônico do autor responsável.
c-Seleção dos resumos expandidos submetidos aos GTs
A seleção dos trabalhos inscritos levará em consideração os seguintes critérios:
a.
relevância no âmbito do campo temático eleito;
b.
consistência e atualização das articulações conceituais e teóricas; c. existência de
resultados conclusivos e sua discussão;
d. organização, clareza e correção formal do discurso.
A apreciação dos resumos, sua aceitação para apresentação bem como para a publicação
do trabalho completo nos Anais serão feitas pelo Comitê Científico do VIII CONINTER.
2ª parte - Normas para envio do texto completo
Os autores que tiverem seus resumos expandidos aprovados deverão enviar texto
completo através da Plataforma Even3, até o dia 23 de setembro de 2019.
Os textos completos devem ter entre 10 e 15 páginas, incluindo as referências. Deve ser
digitado com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, alinhamento justificado,
margens superiores, inferior, direita e esquerda de 3 cm e tamanho do papel A4.
Cabeçalho
Na primeira linha, título do trabalho em letras maiúsculas e em negrito, espaço simples,
fonte Times New Roman-12 e alinhamento centralizado; nas linhas seguintes, em espaço
simples, fonte Times New Roman-12 e alinhamento à esquerda, o (s) nome(s) do(s) autor (es)
com o último sobrenome de cada um em negrito, seguido da sigla da(s) instituição (ões) a que
se vincula(m) e endereço eletrônico. Indicar também as instituições financiadoras (se for o
caso).
Corpo do Texto
O texto deve indicar claramente os objetivos, o objeto, as questões de pesquisa, a
metodologia, os instrumentos e procedimentos, a discussão dos resultados, a conclusão e as
referências bibliográficas, de acordo com as normas da ABNT.
Os autores devem providenciar a revisão ortográfica, linguística e de normas
técnicas. Os textos são de inteira responsabilidade de seus autores e serão publicados como
forem enviados.
Obs: será disponibilizado um template para submissão do trabalho completo.

