
PROPOSTAS DE GRUPOS DE TRABALHO (GTS) 

  

 

Etapas 

 

I. Encaminhamento de proposta de GT para o simpósio, a ser avaliada. 

II. Recebimento de propostas de comunicação oral e pôster nos e-mails de quem 

coordenará o GT. 

III. Avaliação das propostas e encaminhamento da seleção para o e-mail do evento. 

IV. Coordenação do GT durante o evento. 

 

 

I Encaminhamento de proposta de GT 

 

Composição do GT 

 

1. Os GTs devem ser coordenados por duas pessoas. 

 

2. Ao menos um/a/e coordenador/a/e deve ser no mínimo doutorando/a/e. O/a/e 

segundo/a/e coordenador/a/e deve ser no mínimo mestre/a. 

 

3. Cada GT deve ter ao menos um/a/e comentador/a/e de trabalhos, e no máximo três. 

 

4. Os GTs acolherão propostas de Comunicações Orais e de Pôsteres. 

 

5. Os GTs devem ter no máximo dezoito (18) apresentadoras/es, ou seja, no máximo 

seis (6) apresentações por dia, sendo: 
a) 6 comunicações orais por dia; ou 

b) 5 comunicações orais e 1 pôster por dia. 

 

6. O mínimo de apresentações para consolidação do GT é de uma sessão com 6 

apresentações, sendo:   
a) 6 comunicações orais; ou  

b) 5 comunicações orais e 1 pôster. 

 

Obs.: Este formato de GT visa estimular discussões densas e colaborativas, conforme se 

espera de um grupo de trabalho.  

 

Procedimento de encaminhamento da proposta de GT 

1. As propostas de GTs devem ser submetidas até 15 de agosto de 2017. A divulgação 

dos GTs aprovados será feita em 20 de agosto de 2017. 

2. O/a/e coordenador/a/e do GT deverá encaminhar a proposta do GT em arquivo único 

de word, através do e-mail abhrsul@gmail.com.  

3. Não serão aceitos trabalhos de caráter religioso, devocional, confessional ou 

proselitista. 

  

 



Estrutura da proposta de GT 

1. Título do GT. 

2. Resumo do GT: Até 1000 caracteres com espaço, incluindo delimitação do tema, 

justificativa e objetivos. 

3. Três palavras-chave. 

4. Nomes de quem coordenará e comentará os trabalhos do GT com os links para os 

respectivos currículos Lattes. 

5. Foto de quem coordenará o GT, para ser utilizada no Caderno de Programação e 

Resumos e divulgação da atividade, se aprovada. A foto do Caderno de Programação e 

Resumos será publicada em Preto e Branco. 

6. E-mails das duas pessoas que coordenarão o GT.  

 

 

II. Recebimento de propostas de comunicação oral e pôster nos e-mails de quem 

coordenará o GT 

 

1. As propostas de Comunicação Oral ou de Pôster serão encaminhadas pelas pessoas 

proponentes diretamente aos e-mails de quem coordenará o GT. 

2. As propostas deverão ser enviadas até 15 de setembro de 2017. 

 

III. Avaliação das propostas e encaminhamento da seleção para o e-mail do evento 

 

1. A seleção das apresentações (comunicações orais e pôsteres) é de inteira 

responsabilidade das/os/es coordenadoras/es. 

2. Os resumos das apresentações devem ser avaliados estritamente de acordo com as 

normas do evento para proposta de apresentação (comunicação oral ou pôster).  

3. Só será aceita uma única apresentação por pessoa, em um único GT, em qualquer 

categoria (comunicação oral ou pôster, autor/a/e ou coautor/a/e). Para a avaliação, é 

fundamental consultar todas as normas de submissão de propostas de Comunicação Oral 

e Pôster. 

4. Não serão aceitos trabalhos de caráter religioso, devocional, confessional ou 

proselitista. 

5. Quem coordena GT aprovado têm a responsabilidade de encaminhar ao e-mail 

abhrsul@gmail.com a lista de trabalhos aprovados até 20 de setembro de 2017.  

5.1 Os trabalhos aprovados devem ser organizados em até 3 sessões com, no máximo, 6 

apresentações em cada, conforme descrito em I.5 e I.6. 

5.2 As sessões serão dispostas de acordo com os dias e horários disponibilizados a critério 

da organização do evento. 

 

 

 

 



IV. Coordenação do GT durante o evento 

 

1. Coordenar e comentar as atividades durante o GT. 

2. Escolher o melhor pôster do GT, caso haja pôsteres, para seleção e premiação posterior 

realizada por Comissão Científica específica. 

 

Atenção: 

 

1. Caso tais normas não sejam cumpridas, o GT pode ser cancelado. 

2. Caso o GT não se efetive, a Comissão Organizadora indicará outro GT às pessoas que 

tiverem proposta aprovada. 

3. A organização reserva-se o direito de alocar os GTs em qualquer um dos dias do 

evento. 

4. Cabe a quem comenta GT auxiliar quem coordenará o GT comentando trabalhos e 

fomentando diálogos. 

5. Coordenadoras/es de GTs aprovados não precisam pagar inscrição como 

comunicadoras/es caso desejem apresentar Comunicação Oral no GT que coordenam. 

6. Comentadoras/es de GTs que desejem apresentar comunicação oral devem fazer suas 

inscrições no evento, realizando o respectivo pagamento. 

7. O GT é consolidado a partir de: a) aprovação da proposta do mesmo; b) inscrição 

regular (com devido pagamento) de no mínimo 6 apresentadoras/es com resumos 

aprovados.  


