
 

EDITAL Nº 01/2018 

SELEÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO (GT) 

____________________________________________________________ 

 

1 CHAMADA 

A Coordenação de Pesquisa e Extensão – COPEX da Faculdade Evolução Alto Oeste 

Potiguar e a coordenação geral do III CONPECS, torna público a presente seleção e 

convida os interessados a apresentarem propostas de trabalhos nos termos aqui 

estabelecidos, e em conformidade com o anexo, parte integrante desta chamada. 

 

1.1 Objetivo 

A presente chamada tem por objetivo selecionar propostas de Grupos de Trabalho 

(GTs), para III CONGRESSO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS 

E DA SAÚDE – CONPECS, que se realizará nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018, com 

o tema geral: “ÉTICA, PESQUISA E SOCIEDADE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA 

CONTEMPORANEIDADE”. 

 

1.2 Apresentação e envio das propostas de Grupo de Trabalho 

1.2.1 O prazo para envio de propostas será até o dia 17 de agosto de 2018; 

1.2.2 As propostas deverão ser enviadas em conformidade com o anexo da presente 

chamada para o e-mail: coordenacaopex.facep@gmail.com 

 

1.3 Compromissos e benefício dos coordenadores de trabalhos: 

1.3.1 O coordenador (a) de GT será responsável pela indicação das correções de 

resumos expandidos, seguindo estritamente as normas e modelos do evento; 

1.3.2 Caberá também ao coordenador do GT enviar parecer final do trabalho, tanto 

para a apresentação do trabalho no evento, como para a publicação em anais 

online.  

1.3.3 Só serão emitidos certificados aos coordenadores após o cumprimento de todas 

as etapas que envolvem a apresentação dos trabalhos no evento e publicação nos 

anais; 

1.3.4 Serão admitidos até três coordenadores por GT; 

1.3.5 Não serão aceitos propostas de alunos de graduação para coordenar GT; 

1.3.6 Só serão admitidos coordenadores de GT com titulação mínima de mestre ou 

está regularmente vinculado à programa de pós-graduação stricto sensu (enviar 

comprovante atualizado de matrícula); 
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1.3.7 Cada proponente poderá ofertar apenas 01 GT; 

1.3.8 O coordenador poderá submeter trabalhos como autor e/ou coautor, mas não 

poderá atribuir nota ao seu próprio trabalho para efeitos de premiação; 

1.3.9 O coordenador de GT terá isenção do pagamento da taxa de inscrição, desde 

que observado o cumprimento das normas e prazos estabelecidos pela comissão 

organizadora do evento; 

1.3.10 O coordenador do GT ao assinar a proposta está declarando conhecer e 

concorda com os termos da presente chamada (a assinatura poderá ser 

digitalizada); 

1.3.11 Serão selecionados até 20 trabalhos por GT.  

 

1.4 Resultado 

1.4.1 A divulgação das propostas aprovadas ocorrerá até o dia 24 de agosto de 2018 

no site do evento.  

 

Desde já agradecemos a atenção. 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

     

 

Dr. Eriberto Vagner de Souza Freitas                  Ms. Emanuela Carla Medeiros de Queiros 

Coordenador de Pesquisa e Extensão                         Coordenadora do IIICONPECS 

Faculdade Evolução                                                         Faculdade Evolução  

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 01 – 

 Formulário de proposta para Grupo de Trabalho  

 

Título do GT  

Proponente (s) 

 

 

Titulação do proponente 01 

Titulação do proponente 02 

Titulação do proponente 03 

 

E-mail 

 

 

Celular 

 

 

Área de atuação/Curso 

 
 

Linhas de Pesquisa 

 

 

Descrição do Grupo de Trabalho  

Resumo com a temática, objetivo do GT e descrição das linhas de pesquisa. O resumo 

deverá ter no mínimo 100 e máximo de 150 palavras.  

 

Li, concordo e entendo a extensão de minhas responsabilidades e obrigações ali descritas 

e por mim assumidas neste ato de submissão através da assinatura e envio de proposta 

para coordenar GT no III CONPECS em outubro de 2018. 

 

 

_______________________________ 

Proponente 01 

 

_______________________________ 

Proponente 02 

 

_______________________________ 

Proponente 03 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


