VII Seminário OBSERVATÓRIOS:
Pesquisas, instituições e sociedade nas tramas de crise
30 e 31 de outubro de 2017

CONVOCATÓRIA

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, numa iniciativa do Instituto
Humanitas Unisinos – IHU e da Rede de Observatórios Sociais está organizando o VII
Seminário Observatórios – pesquisas, instituições e sociedade nas tramas de crise,
que acontecerá em Porto Alegre, nos dias 30 e 31 de outubro de 2017. Este Seminário
tem como principal objetivo “Analisar transdisciplinarmente os desafios e as
potencialidades dos observatórios, em meio às relações com a pesquisa, com as
instituições e com a sociedade no contexto das tramas das crises contemporâneas”.
Por isso, são convidados observatórios, trabalhadores e pesquisadores das áreas de
Administração, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Políticas, Direito,
Economia, Educação, Serviço Social e áreas afins para que proponham relatos de
experiência, de pesquisas em andamento e de artigos científicos que colaborem no
desenvolvimento e consolidação de Observatórios voltados a diferentes segmentos,
temáticas e setores sociais, com destaque à temática do evento.

1. Eixos Temáticos
Os eixos temáticos indicados para o aprofundamento são:
1º. Observatórios.
2º. Crises na contemporaneidade.
3º. Pesquisas, metodologias e impactos na vida societária.
4º. Instituições e democracia.
5º. Políticas públicas e crises.

2. Trabalhos:
2.1. Trabalhos escritos:
Os trabalhos enviados para a submissão ao VII Seminário Observatórios – pesquisas,
instituições e sociedade nas tramas de crise serão avaliados pela comissão científica

desde que tratem de temáticas relacionadas aos eixos propostos pelo evento e estejam de
acordo com as normas para publicação. Estes serão submetidos a dois consultores ad
hoc para avaliação cega. Tendo pareceres favoráveis e aprovados para o Seminário,
deverão compor o e-book do evento:
O trabalho contendo relato de experiência ou pesquisa em andamento ou pesquisa
concluída, deverá seguir as normas da ABNT, contendo no mínimo 10 e no máximo 20
páginas com até 48.000 caracteres (com espaços) e bibliografia citada.
Deverá obedecer a seguinte ordem:

Título,
Autores(as) e Informações dos(as) Autores(as),
Resumo,
Palavras-chave,
Abstract, key words,
Introdução (ou Apresentação),
Método (ou Opções metodológicas),
Resultados e Discussão,
Conclusão (ou Considerações Finais) e
Referências.

Os títulos dos itens deverão ser digitados em negrito, alinhados à esquerda, com o texto
segundo as normas da ABNT.
O resumo deverá ser apresentado em português e inglês com no máximo 200 palavras e
entre 3 e 5 palavras-chave.

No envio, informar telefone de contato, o qual não será publicado no artigo. Os textos
deverão ser submetidos em formato Microsoft Word 97/2000/2010XP (.doc),
OpenOffice.org Text Document (.sxw ou .odt) ou em Rich Text Format (.rtf), formatado
para página formato A4 (210 x 297mm), com margens superior e esquerda de 30 mm e
inferior e direita com 20 mm. O título em português, apenas a primeira letra capsulada
(caixa alta), centralizado e em negrito. Seguido do título em inglês, com a primeira letra
capsulada, centralizado e em itálico. Após deve ser apresentado o(s) nome(s) do(s)
autor(es) e a(s) instituição(ções), seguido do resumo em português, sem recuo de
parágrafo, com espaçamento simples e texto justificado. Sem espaço, devem ser

inseridas as palavras-chave segundo o modelo apresentado. Deve-se informar eventuais
agências financiadoras, instituições apoiadoras e colaboradores em nota de rodapé junto
ao título. Caso haja, os agradecimentos também devem acompanhar esta primeira nota
de rodapé. Abaixo, com um espaço simples de distância, deve vir o resumo em inglês,
sem recuo de parágrafo, com espaçamento simples e com texto justificado. Sem espaço,
devem ser inseridas as palavras-chave, em inglês, segundo o modelo apresentado.
Introdução (ou Apresentação): trata-se de introduzir ou apresentar o problema que guia
a pesquisa/intervenção e que dá sentido às opções metodológicas. Método (ou Opções
metodológica)s: após a discussão do problema de pesquisa/intervenção, espera-se que
sejam explicitados os caminhos de pesquisa ou da ação. Não é necessário um debate
metodológico sobre ferramentas ou instrumentos de pesquisa (por exemplo, caso se
tenha feito uma survey, basta indicar as razões da escolha e os autores de referência que
foram utilizados). Resultados e discussão: analisar, avaliar e discutir os dados obtidos e
sintetizá-los em informações e conhecimentos relevantes para o problema proposto.
Conclusão (ou Considerações finais): consiste em retomar o problema apresentado na
introdução e ressaltar como os resultados e a discussão contribuíram para sua resolução,
ampliação ou futuros encaminhamentos. Referências: Apenas para bibliografia citada.
Espaço simples, sem espaço entre as citações e sem recuo. Seguir ABNT 2002 – (NBR
6023/2000). O arquivo enviado deverá ser salvo com as seguintes informações: Eixo
número-Sobrenome do primeiro autor. Por exemplo: Eixo1-Silva. Formatação dos
arquivos: Word. Folha tamanho A4. Margem esquerda e superior com 3 cm. Margem
direita e inferior com 2 cm. Fonte: Times New Roman, tamanho 12pc. Espaçamento
entre linhas: 1,5. Alinhamento: justificado. Numeração das páginas: no alto e à direita.

2.2. Apresentação dos trabalhos: Os trabalhos selecionados deverão ser apresentados em
até 20minutos nos grupos previamente indicados pela comissão organizadora. É
fundamental da presença dos apresentadores até o final da sessão de apresentação dos
trabalhos, garantindo com isso o seu aprofundamento.

3. Certificação de apresentação do trabalho. Será fornecido certificado de
Apresentador de Trabalho àqueles que estiverem presentes e apresentarem o trabalho no
dia do evento.

4. Cronograma

Envio de trabalhos: até 29/09/2017 para o e-mail: seminarioobservatorios@gmail.com.
Este e-mail ficará inativo a partir de março de 2018. Após isto, dúvidas devem ser
encaminhadas para observasinos@unisinos.br

Divulgação dos trabalhos aceitos, a partir de 26/10/2017.
Comunicação dos locais das apresentações, a partir de 27/10/2017.

A programação do VII Seminário, bem como outras informações pertinentes, inscrições
dos participantes, os trabalhos selecionados e o horário de suas apresentações serão
divulgados no site www.ihu.unisinos.br. As inscrições deverão ser feitas nos moldes do
evento, ou seja, mediante o preenchimento da ficha de inscrição.

5. Comissão organizadora:

Coordenação:
Ms. Álvaro Santi – Observatório da Cultura de Porto Alegre
http://lattes.cnpq.br/1481273156219918
Profa. Dra. Cleusa Maria Andreatta – Unisinos
http://lattes.cnpq.br/1540115891238835
Ms. Cristina Maria dos Reis Martins – Fundação de Economia e Estatística
http://lattes.cnpq.br/6207841475434609
Dra. Daniela Garcez Wives – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
http://lattes.cnpq.br/8624032744937984
Prof. MS. Gilberto Faggion – Unisinos
http://lattes.cnpq.br/1735137877410444
Ms. Hélios Puig Gonzalez – Fundação de Economia e Estatística
http://lattes.cnpq.br/3747743885507572
Prof. Dr. Ignácio Neutzling – Unisinos
http://lattes.cnpq.br/3604177982540426
João Batista Santos Conceição – Unisinos
http://lattes.cnpq.br/1066646384064776
Prof. Dr. Lucas Henrique da Luz – Unisinos
http://lattes.cnpq.br/2627786795690736

Esp. Liane Rose Reis Garcia Bayard das Neves Germano – ObservaPOA
Pedagoga e Pesquisadora do Observatório da Cidade de Porto Alegre
Profa. Dra. Marilene Maia – Unisinos
http://lattes.cnpq.br/5501308178965770
Bel. Rodrigo Rodrigues Rangel ObservaPOA
http://lattes.cnpq.br/0318838447533173
Ms. Salvatore Santagada – Sindicato dos Sociólogos do Rio Grande do Sul
http://lattes.cnpq.br/0728278041289251
Dra. Susana Maria Rocca – Unisinos
http://lattes.cnpq.br/0052757451730453

Comissão técnico-científica:
Ms. Álvaro Santi – Observatório da Cultura de Porto Alegre
http://lattes.cnpq.br/1481273156219918
Ms. Cristina Maria dos Reis Martins – Fundação de Economia e Estatística
http://lattes.cnpq.br/6207841475434609
Dra. Daniela Garcez Wives – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
http://lattes.cnpq.br/8624032744937984
Ms. Hélios Puig Gonzalez – Fundação de Economia e Estatística
http://lattes.cnpq.br/3747743885507572
Esp. Liane Rose Reis Garcia Bayard das Neves Germano – ObservaPOA
Pedagoga e Pesquisadora do Observatório da Cidade de Porto Alegre
Profa. Dra. Marilene Maia – Unisinos
http://lattes.cnpq.br/5501308178965770
Bel. Rodrigo Rodrigues Rangel – ObservaPOA
http://lattes.cnpq.br/0318838447533173
Ms. Salvatore Santagada – Sindicato dos Sociólogos do Rio Grande do Sul
http://lattes.cnpq.br/0728278041289251

Secretária do evento: Aline Cunha
E-mail: acunhac@unisinos.br
Fone: (51) 3590.8474

São Leopoldo, 30 de agosto de 2017.

