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Normas do VI Seminário PPGCP – UFF 

9, 10 e 11 de novembro de 2011 

1 – Dos participantes: 

I – O Evento é aberto e gratuito para todos que desejem participar; 

II – A participação com certificado far-se-á através de duas modalidades: 

a) Ouvinte: desde que obtenha presença mínima de 75% nas atividades 

programadas para o Evento; 

b) Apresentação de trabalho: condicionado à aprovação do Resumo. 

 

2 – Do envio dos trabalhos: 

2.1 – Do Resumo: 

I – Estar compreendido entre as áreas temáticas: Teoria Política; Pensamento Social 

Brasileiro; Estado, Sociedade e Políticas Públicas ou Estudos Estratégicos; 

II – Deverá ser enviado, exclusivamente, para e-mail do Evento, 

seminarioppgcp@yahoo.com.br, em arquivo anexo nomeado com o título do Resumo; 

o campo relativo ao título da mensagem eletrônica deverá ser preenchido da seguinte 

forma: “Título do resumo/área temática escolhida”; 

III – Deverá ser enviado para avaliação no período de 11 de julho a 2 de Setembro de 

2011. 

IV – Em caso de co-autoria, o resumo deverá ser enviado pelo autor principal. Este será 

informado do resultado da avaliação, por e-mail, até 11 de Outubro de 2011. 

V – Em caso de co-autoria e de aceitação do trabalho para apresentação e publicação, a 

exposição oral deverá ser realizada por até dois dos autores. 

VI – Cada pesquisador poderá apresentar, como autor principal, apenas uma proposta 

de trabalho. 

VII – Deverá seguir as seguintes normas: 

a) Fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento entre linhas simples; 

b) Limitado a 2000 caracteres, incluindo os espaços; 

c) Não constar qualquer referência que identifique o (s) autor (es); 

d) Exclusivamente o formato do arquivo deverá ser “.doc”. 
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2.2 – Do artigo: 

I – Em caso de aprovação para exposição e publicação do trabalho, o autor principal 

deverá enviar, somente através do e-mail do Evento, um artigo, de acordo com a 

normatização abaixo, no período de 12 de Outubro a 4 de Novembro de 2011.  

 

II - O artigo deverá estar de acordo com as seguintes normas:  

 a) Exclusivamente em formato “.doc”; 

 b) Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5; 

 c) Entre 12 e 15 páginas;  

 d) O respectivo título deverá constar no topo da primeira página, em fonte 

tamanho 14, centralizado, em negrito;  

 e) Deverá conter um resumo de até 2000 caracteres, seguidos de, até, quatro 

palavras-chave;  

 f) Em caso do uso de quadros, tabelas e afins, estes deverão constar no corpo do 

texto e centralizados; 

 g) As referências e citações deverão seguir as normas da ABNT. 

 

III – Estar de acordo com o resumo aprovado é condição para publicação do artigo nos 

Anais do Evento. 

 

3 - Os prazos para participação no III Seminário do PPGCP – UFF são os 

seguintes: 

Inscrições para ouvinte 11 de Julho até o dia do Evento 

Inscrições para apresentação de 

trabalho 

5 a 20 de Novembro 

Envio do resumo 11 de Julho a 2 de Setembro 

Data de publicação dos resumos 

aprovados 

11 de Outubro 

Envio do artigo 12 de Outubro a 4 de Novembro 

Data de realização do evento 9, 10, 11 de Novembro 
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6 – Os casos omissos serão tratados soberanamente pela comissão organizadora. 


