UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS

CICLO DE DEBATES
POLÍTICAS PÚBLICAS NO ATUAL CONTEXTO BRASILEIRO.
DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A DEMOCRACIA
16ª PÁSCOA IHU
CONVOCATÓRIA
A Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, numa iniciativa do Instituto Humanitas
Unisinos – IHU (www.ihu.unisios.br), está promovendo o Ciclo de Debates Políticas Públicas
no atual contexto brasileiro. Desafios e possibilidades para a democracia, que acontecerá
de 11 de março a 25 de abril de 2019. O evento faz parte da programação de Páscoa
anualmente promovida pelo IHU, já em sua 16ª edição.
Este Ciclo de Estudos tem os seguintes objetivos:
Objetivo Geral
- Debater transdisciplinarmente a realidade das políticas públicas, no contexto das recentes
transformações políticas, econômicas, sociais e culturais do Brasil, analisando seus limites e
possibilidades para a garantia dos direitos e construção da democracia glocal.
Objetivos Específicos
- Analisar o contexto global e o cenário nacional e suas imposições às políticas públicas nas
diferentes esferas.
- Identificar os impactos de decisões políticas e legislações vigentes no atual contexto nacional
nas políticas públicas.
- Debater o contexto de (des)construção das políticas públicas a partir da (não)participação dos
diferentes sujeitos, territórios e agendas.
- Oportunizar o acesso, a análise e o debate das políticas públicas implementadas na Região
Metropolitana de Porto Alegre no período de 2003 – 2018.
Para ampliar a reflexão e os debates sobre o tema, a Coordenação do evento convida a
comunidade científica em geral, em especial os pesquisadores nas áreas de Ciências Sociais,
Políticas Públicas, Ciência Política, Economia, Ecologia, Relações Internacionais, Antropologia,
Direito, Ciências da Religião, Teologia e outras áreas afins, para participarem deste Ciclo de
Estudos com a Apresentação de cine–vídeo, pesquisas e experiências, conforme orientações do
Edital.
Locais do evento
Conforme a programação:
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Campus São Leopoldo
Av. Unisinos, 950 – Bairro Cristo Rei, São Leopoldo - RS, 93022-750
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Campus Porto Alegre
Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600 – Bairro Boa Vista - Porto Alegre/RS
A apresentação dos Trabalhos ocorrerá no dia 02/04/2019, das 15h30min às 17h, nas salas
TEDU 807, 808, 809 e 810.
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1. Trabalhos Científicos
−

As comunicações devem estar em consonância com o tema e os objetivos do Ciclo de
Estudos. A programação completa do evento encontra-se disponível no sítio do IHU –
ihu.unisinos.br

−

O envio deverá conter resumo

−

Cada trabalho deverá ter, no máximo, dois autores, sendo que pelo menos um deles deverá
ter sua inscrição individual efetivada.

−

Os trabalhos devem ser resultantes de pesquisas concluídas ou em andamento, e o texto,
devidamente revisado, enviado no prazo previsto e estruturado conforme as seguintes
instruções:
Apresentação: segundo as normas da ABNT para artigos científicos, contendo no máximo
2.500 caracteres. A contagem incluirá: referências e quadros ou tabelas.
Texto: O texto deverá conter título, autor(es) e sua titulação, instituição, fonte de
financiamento (se for o caso) e e-mail;
Formatação dos arquivos em Word.
Tamanho da folha em A4.
Margem esquerda e superior com 3 cm.
Margem direita e inferior com 2 cm.
Fonte: Times New Roman, tamanho 12pt.
Espaçamento entre linhas: 1,5.
Alinhamento: justificado.
Numeração das páginas: no alto e à direita.
Tempo de apresentação: 10 minutos

- Trabalhos audiovisuais (vídeos, fotos, etc)
Formato dos arquivos: MP4 e JPG
Programa: Windows Media Player
Tempo de apresentação: 10 minutos
2. Cronograma
Envio de trabalhos: até 15/03/2019 para o e-mail simposioihu@unisinos.br Prorrogado até dia
27/03/2019.
Divulgação dos trabalhos aceitos: a partir de 22/03/2019. Prorrogado até dia 29/03/2019.
3. Outras orientações e informações
As inscrições deverão ser feitas nos moldes do evento, ou seja, mediante o preenchimento da
ficha de inscrição e pagamento.
A programação do evento, bem como outras informações pertinentes, inscrições dos
participantes, os trabalhos selecionados e o horário de suas apresentações serão divulgados no
sítio ihu.unisinos.br.
Será fornecido certificado de Apresentador de Trabalho àqueles que estiverem matriculados,
presentes e apresentarem o trabalho no dia do evento.
Os artigos aprovados para apresentação poderão ser publicados integralmente pelo Instituto
Humanitas Unisinos – IHU após o evento. O autor deve estar ciente de que esses artigos não
poderão sofrer alterações após o seu envio.
No envio dos trabalhos, informar telefone de contato, o qual não será publicado no artigo.
Secretária do evento: Rejane de Bastos
Fones: (51) 3590.8213/ (51) 35908211
Av. Unisinos, 950
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