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I SEMINÁRIO DE PENSAMENTO 
SOCIAL BRASILEIRO

Entre os dias 06 a 08 de junho de 2018, ocorrerá na cidade de 
Vitória -ES, o I Seminário de Pensamento Social Brasileiro - 

Intelectuais, Cultura e Democracia. A organização está a 
cargo do Núcleo de Teoria Social e Interpretação do Brasil 

(NETSIB) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e 
acontecerá nas dependências do Centro de Ciências 

Humanas e Naturais (CCHN) da UFES, campus Goiabeiras. 
Este evento possui como objetivo a reunião de pesquisadores 
da área de pensamento social brasileiro, a reflexão sobre as 

interpretações do Brasil, os estudos sobre idéias e 
intelectuais nas mais diversas formas e perspectivas, bem 

como o diálogo sobre os dilemas da democracia brasileira.  
Nos três dias do evento, constarão na programação 

principal, conferências, mesas redondas e comunicações 
coordenadas dedicadas ao tema geral do Seminário.  

As inscrições de trabalhos estarão abertas de 05 de fevereiro 
a 09 de março. 

Para maiores informações, acessar o site do evento: 
www.netsib.ufes.br/seminario ou o endereço eletrônico 

seminariopensamentosocial@gmail.com
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Chamada de trabalhos

Estão abertas as inscrições entre os dias 05 de fevereiro a 09 
de março para apresentação de trabalhos (comunicações 

coordenadas) no I Seminário de Pensamento Social 
Brasileiro - Intelectuais, Cultura e Democracia. Nesta 

categoria, após a submissão, os trabalhos serão agrupados 
em Mesas Coordenadas (MC) de acordo com os temas 

propostos nas comunicações. A seleção será realizada pela 
Comissão Científica do evento, respeitados a diversidade 

regional, os diferentes níveis de formação, as diversas 
etapas da pesquisa e a estrutura física disponível para 

abrigar o evento. Poderão enviar trabalhos, pesquisadores 
com a titulação mínima de mestrandxs. Para a efetivação da 
inscrição, devem ser enviados: a) a ficha de inscrição, b) o 

resumo contendo no máximo 700 palavras e c) o 
comprovante de pagamento. Além do resumo, é importante, 
mas não obrigatório, enviar o texto completo  até o dia 04 de 

maio para a publicação nos Anais do Evento. Todos os 
envios e a comunicação oficial do evento se darão pelo 

endereço eletrônico 
seminariopensamentosocial@gmail.com 
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Normas gerais

A certificação se dará pela participação do pesquisador no 
evento. O primeiro autor será considerado o responsável 
pela apresentação do trabalho. Em caso de coautoria, as 
inscrições deverão ser realizadas por todos os proponentes, 
enviando os respectivos comprovantes de pagamento junto a 
uma única ficha de inscrição e um único resumo.  Cada 
proponente poderá enviar somente um trabalho como autor 
principal.  Na modalidade de coautoria, o envio permitido 
será  de até dois trabalhos desde que realize a inscrição para 
cada um separadamente. É obrigatório o envio da ficha de 
inscrição e do resumo, disponibilizados em arquivo único na 
página oficial do evento. Somente serão publicados em 
formato eletrônico nos Anais do evento, com ISBN, os 
trabalhos selecionados e que efetivamente forem enviados 
de acordo com o cronograma e com a devida quitação das 
taxas de inscrição. A organização do evento disponibilizará 
data-show durante as apresentações. Assim, solicita-se que 
os expositores de trabalhos levem seus próprios notebooks. 
Somente serão aceitas colaborações de proponentes que 
estiverem na condição acadêmica mínima de mestrandx.  
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Inscrições

Comunicação Coordenada 
Pós-Graduandxs: R$ 90,00 
Professores e demais profissionais: R$ 120,00 
Devem ser enviados a ficha de inscrição, o resumo e o 
comprovante de pagamento para o endereço eletrônico 
seminariopensamentosocial@gmail.com 

Ouvintes 

Alunos da UFES terão isenção na inscrição como ouvintes.  
Aos ouvintes externos será cobrada a taxa de R$ 10,00. Para a 
emissão de certificado de participação exige-se a presença 
em 75% das atividades do evento. 

Dados bancários para pagamento da taxa de inscrição: 
Favorecido: Maro Lara Martins  
Banco: Banco do Brasil 
Agência: 3610-2 
Conta Corrente: 106333-2 

Ficha de inscrição disponível no sítio oficial do evento: 
www.netsib.ufes/seminario 
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Resumos e Textos Completos

Resumos 
Os resumos deverão conter entre 250 e 700 palavras e vir 
acompanhadas de 5 palavras-chave. A data limite para o 
envio é 09 de março de 2018. 

Textos Completos 

Para a publicação nos Anais do evento com ISBN, os textos 
deverão ser escritos em fonte Times New Roman, corpo 12, 
recuo de início de parágrafo, justificado, espaço 1,5 e em 
formato A4 (210x297) em arquivo editável (doc, rtf ou 
similar).  Devem conter entre 20.000 e 45.000 caracteres com 
espaços. Para citações bibliográficas, usar o sistema autor- 
data.  As notas, somente o essencial e se necessárias, serão 
numeradas consecutivamente dentro do texto e colocadas ao 
pé da página. Desenhos, gráficos, mapas, tabelas, quadros e 
fotografias, devem conter título e fonte, e estar 
numerados. As referências deverão ser incluídas ao final do 
trabalho, em ordem alfabética e dentro das normas da 
ABNT. Os textos devem ser apresentados em português, 
inglês ou espanhol. A data limite para o envio é 04 de maio 
de 2018. 
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Cronograma

05 de fevereiro a 09 de março - inscrições para 
apresentação de trabalhos 
23 de março - divulgação dos trabalhos aprovados e envio 
das cartas de aceite 
30 de março - divulgação da programação completa do 
evento 
04 de maio - prazo para envio dos trabalhos finais para 
publicação nos Anais do Evento 
04 e 05 de junho - inscrição de ouvintes 
06 a 08 de junho - realização do I Seminário de Pensamento 
Social Brasileiro - Intelectuais, Cultura e Democracia


