
Submissão: 

1. Período de submissão: 23/08 a 10/09;
2. Período de avaliação dos resumos: 10/09 a 14/09;
3. Período da divulgação dos trabalhos aceitos para apresentação: 15/09;
4. A submissão será realizada mediante preenchimento de formulário eletrônico e
envio de resumo simples; 
5. Cada participante poderá submeter, no máximo, 02 trabalhos, seja na condição
de autor(a) ou coautor(a);
6. Cada trabalho poderá ter, no máximo, 03 autores(as);
7. Serão aceitos resumos que apresentem pesquisas em andamento ou concluídas
e relatos de experiências;
8.  Cada  resumo  deverá  conter,  no  mínimo,  tema,  objetivo,  metodologia  e
resultados (ainda que preliminares) e o mínimo de 200 palavras e o máximo de
500;
9. Além do texto do resumo, o proponente deverá indicar o título do trabalho e
até 5 palavras-chave; 
10. No ato da inscrição, deverá ser indicado o nome completo de todos(as) os(as)
autores(as) e o nome daquele(a) que fará a apresentação oral, no caso de aceite
do trabalho. 
Obs.: Resumos simples não devem ter citações bibliográficas. 

Sessão de apresentação oral 

1. As sessões serão realizadas nos dias 28/09 e 30/09, das 13h às 17h
2. Cada sessão terá duas horas de duração e contará com até seis trabalhos;
3.  As  sessões  poderão  ser  transmitidas  pelo  Canal  do  YouTube  do  campus,
garantindo que um maior número de pessoas possa assistir;
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4.  A  data  e  horário  destinado  a  cada  sessão  serão  informados  quando  da
divulgação da lista de trabalhos aceitos para apresentação;
5. A Comissão organizadora emitirá, quando solicitado, declaração ao (a) autor(a)
para fins de comprovação de participação junto ao local de trabalho ou estudo;
6. Cada participante terá até 10 minutos para expor o seu trabalho; 
7. Após as exposições, haverá momento de debates;
8. Os links serão enviados previamente aos (as) autores (as) cujos trabalhos forem
aceitos para apresentação.
9.  Todos(as)  os  (as)  autores  (as)  receberão  certificado  de  apresentação  de
trabalho, de acordo com os dados fornecidos no momento da submissão.
10.  Para  certificação,  é  obrigatório  que  um  (a)  dos  (as)  autores  (as),
preferencialmente aquele (a) indicado (a) no formulário, acesse o link enviado pela
organização  e  realize  a  apresentação  do  trabalho  na  sessão  determinada,
conforme a programação, divulgada após a submissão e avaliação dos trabalhos.
A participação dos (as) demais autores (as) é facultativa.

Publicação

1. Todos os trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do II Seminário de
Humanidades;
2. Para publicação, os(as) autores(as) deverão enviar o resumo expandido até o
dia 30/10;
3.  O  resumo  expandido  deverá  ser  redigido  no  modelo  do  evento,  que  será
enviado,  por  e-mail  aos(as)  autores(as)  cujos  trabalhos  sejam aprovados  para
apresentação;
4.  No  resumo  expandido,  os(as)  autores(as)  poderão  incluir  elementos  da
discussão realizada na sessão de apresentação, bem como sugestões da comissão
científica;
5.  As  sugestões  da  comissão  científica  serão  enviadas  por  e-mail  aos(as)
autores(as), quando da aprovação do trabalho; 
6. A publicação dos Anais será feita na página do evento.
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Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi) – neabi.vni@ifes.edu.br 
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