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EDITAL DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
CICLO DE ESTUDOS E DEBATES:
RENDA E PROTEÇÃO SOCIAL PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO
ALEGRE EM TEMPOS DE PANDEMIA
A Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, numa iniciativa do Instituto
Humanitas Unisinos – IHU em parceria com a Rede Brasileira de Renda Básica – RBRB, está
organizando o “Ciclo de estudos e debates: renda e proteção social para a Região
Metropolitana de Porto Alegre em tempos de pandemia”, que acontecerá entre os meses de
março e junho de 2021.
Este Ciclo tem como principal objetivo “Promover a apresentação, a análise e o debate
sobre as possibilidades da política e programas de renda como alternativa de proteção e
enfrentamento às crises, vulnerabilidades e riscos sociais vividos pela população da Região
Metropolitana de Porto Alegre. Além disso, pretende-se prospectar estratégias de
monitoramento dos projetos garantidores de renda construídos nos diferentes municípios da
região e suas perspectivas para a renda básica, incondicional e universal.”.
Por isso, são convidados pesquisadores das áreas de Ciências Sociais, Ciências
Políticas, Direito, Economia, Serviço Social e áreas afins para que proponham relatos de
experiência, de pesquisas em andamento que colaborem no desenvolvimento e na
consolidação da temática do evento.
1. TRABALHOS
1.1 Trabalhos escritos
Os trabalhos enviados para a submissão serão avaliados pela comissão científica,
desde que tratem da temática do evento e estejam de acordo com as normas para publicação.
Estes serão submetidos a consultores, sem identificação autoral.
O trabalho pode constituir-se por relato de experiência, projeto de pesquisa, pesquisa
em andamento ou pesquisa concluída. O documento deverá seguir as normas da ABNT,
contendo no mínimo 4 e no máximo 6 páginas, incluindo gráficos, gravuras, bibliografia
citada etc.
Os trabalhos deverão obedecer à seguinte ordem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título;
Autores(as) e informações dos(as) autores(as);
Resumo;
Palavras-chave;
Abstract e keywords;
Introdução (ou apresentação);
Método (ou opções metodológicas);
Resultados e discussão;
Conclusão (ou considerações finais) e;
Referências.
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O título, em português, deverá ter apenas a primeira letra capsulada (caixa alta), estar
centralizado e em negrito.
Deve-se informar eventuais agências financiadoras, instituições apoiadoras e
colaboradores, em nota de rodapé junto ao título.
1.2 Informações gerais
O arquivo enviado deverá ser salvo com as seguintes informações:
•
•
•
•
•
•
•
•

O arquivo deverá ser salvo com título do trabalho;
Margem esquerda e superior com 3 cm. Margem direita e inferior com 2 cm;
Fonte: Times New Roman;
Tamanho: 12;
Espaçamento entre linhas: 1,5;
Alinhamento: justificado;
Numeração das páginas: no alto e à direita;
Os textos deverão ser submetidos em formato PDF.

2. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos selecionados deverão ser apresentados on-line na Plataforma Teams, em
até 10 minutos (podendo ser dados mais 2 minutos de tolerância), nos grupos/links
previamente indicados pela comissão organizadora. É fundamental a permanência dos autores
até o final da sessão de apresentação dos trabalhos, garantindo com isso o seu
aprofundamento.
Será fornecido certificado de “Apresentador de Trabalho” àqueles que estiverem
presentes, apresentarem o trabalho no dia e estiverem devidamente inscritos no evento.
3. CRONOGRAMA DE ENVIO DOS TRABALHOS
•
•
•
•

Envio de trabalhos: até 02/08/2021;
Divulgação dos trabalhos aceitos: até 05/08/2021;
Comunicação dos locais das apresentações: a partir de 05/08/2021;
Envio dos trabalhos para o e-mail: observasinos@unisinos.br.

A programação do “Ciclo de estudos e debates: renda básica, universal e incondicional
para a Região Metropolitana de Porto Alegre”, bem como outras informações pertinentes,
inscrições, os trabalhos selecionados e o horário de apresentações serão divulgados nos sites:
ihu.unisinos.br/eventos e ihu.unisinos.br/observasinos.

