CONVOCATÓRIA
MOSTRA DE TRABALHOS
VIOLÊNCIAS, RESISTÊNCIAS E ENFRENTAMENTOS
A Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, numa iniciativa do Instituto
Humanitas Unisinos - IHU, está organizando a MOSTRA DE TRABALHOS sobre as
VIOLÊNCIAS, RESISTÊNCIAS E ENFRENTAMENTOS. Esta Mostra compõe o Ciclo de
estudos e debates: violências no mundo contemporâneo – interfaces, resistências e
enfrentamentos, 15ª Páscoa IHU, que será realizado no período de 8 de março a 7 de
maio de 2018, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em sua sede em São
Leopoldo, RS.
O Ciclo pretende analisar transdisciplinarmente as configurações, as causas e as
interfaces das violências na sociedade contemporânea, assim como as estratégias de
resistência e enfrentamento construídas. Com isso, a Mostra deverá ser um espaço de
apresentação de trabalhos de investigação e de ação que tematizem e/ou incidam
sobre as violências nos diferentes cenários e territórios. Pretende-se privilegiar as
produções implementadas na região metropolitana de Porto Alegre e na região do
Vale do Sinos.
Os trabalhos deverão ser enviados em um resumo e, após a aprovação, ser
apresentados em seminário específico, assim como em pôsteres e/ou em outros
formatos analógicos ou digitais. A mostra será realizada no período de 2 a 7 de maio
de 2018, sendo que sua abertura dar-se-á com o seminário no dia 2 de maio, das 14h
às 18h, onde todos os trabalhos serão apresentados e seguirão expostos no corredor
central da Unisinos, em frente ao Instituto Humanitas Unisinos - IHU, até o dia 7 de
maio.
Para o envio de trabalhos à Mostra, são convidados/as trabalhadores/as e
pesquisadores/as das diferentes áreas profissionais e de conhecimento, gestores/as e
trabalhadores/as de organizações da sociedade civil, empresariais e governamentais.

1. Trabalhos
1.1. Envio dos Resumos
Os trabalhos enviados para a submissão serão avaliados pela comissão científica,
desde que tratem de temáticas relacionadas ao grande tema da Mostra. Estes serão
submetidos a dois consultores ad hoc para avaliação cega. Tendo pareceres favoráveis
e aprovados para o Seminário, deverão ser publicados em formato digital na página do
IHU.
O resumo contendo relato de experiência ou pesquisa em andamento ou pesquisa
concluída deverá seguir as normas da ABNT, contendo no mínimo uma e no máximo
duas páginas com até 7.000 caracteres (com espaços) e bibliografia citada.

Deverá obedecer à seguinte ordem:
Título,
Autores(as) e Informações dos(as) Autores(as),
Resumo,
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), formato
A4 (210 x 297mm), com margens superior e esquerda de 30 mm e inferior e direita
com 20 mm. O título em português, com apenas a primeira letra capsulada (caixa alta),
centralizado e em negrito. Após, deve(m) ser apresentado(s) 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. Deve-se informar eventuais agências financiadoras,
instituições apoiadoras e colaboradores em nota de rodapé junto ao título.
No resumo, apresentar o problema que guia a pesquisa/intervenção; método ou
opção(ões) metodológica(s) da pesquisa/intervenção indicando as referências e
autores; resultados; considerações finais.
1.2. Apresentação dos trabalhos. Os trabalhos selecionados deverão ser apresentados
oralmente, em até 15 minutos, no Seminário a ser realizado no dia 2 de maio. Além
disso, deverão ficar expostos em banner ou em outro formato digital ou analógico com
materiais de responsabilidade dos autores, do dia 2 até 7 de maio, no corredor da
Unisinos.
2. Certificação de apresentação do trabalho. Será fornecido certificado de
Apresentador de Trabalho àqueles que estiverem presentes e apresentarem o trabalho
no dia do Seminário.
3. Cronograma
Lançamento do Edital: 12 de dezembro de 2017.
Envio de trabalhos: até 15/04/2018 para o e-mail: observasinos@unisinos.br.
Divulgação dos trabalhos aceitos: a partir de 20/04/2018.
Comunicação dos locais das apresentações: a partir de 30/04/2018.
A programação, as inscrições dos participantes, os trabalhos selecionados e outras
informações pertinentes 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.

4. Comissão organizadora
Profa. Dra. Cleusa Maria Andreatta – Unisinos
http://lattes.cnpq.br/1540115891238835
Prof. MS Gilberto Faggion – Unisinos
http://lattes.cnpq.br/1735137877410444
Prof. Dr. Inácio 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
Profa. Dra. Susana Rocca – Unisinos
http://lattes.cnpq.br/0052757451730453

