NORMAS PARA ENVIO DE PROPOSTA DE SIMPÓSIO TEMÁTICO

Apresentação
Submissão de proposta de Simpósio Temático (conhecido como Grupo de Trabalho) para o
IX CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABEH, que ocorrerá entre os dias 28 a 30 de
Novembro de 2018.
Cada proposta poderá conter no máximo duas autorias, sendo obrigatório que pelo menos um
dos(as) autores seja doutor/a (atualizado em 21/12/2017). Os autores das propostas
aprovadas coordenarão seus respectivos simpósios durante os três dias do evento e serão
responsáveis pela avaliação dos trabalhos submetidos aos mesmos.
Da Proposta
Os interessados em enviar proposta devem realizar a submissão através da área do
congressista.
Na área de submissão de propostas o proponente deverá preencher o formulário de submissão
e em seguida, cadastrar o resumo contendo as seguintes informações:
1. Título
2. Resumo (abstract) de até 500 palavras (apenas para o preenchimento do formulário
online).
3. Resumo simples: O resumo simples deve conter entre 1.000 a 2.000 caracteres
com espaço, digitado em Word para Windows (2010 ou inferior), fonte Times
New Roman, tamanho 12, espaço simples, alinhamento justificado.
4. Palavras-chave: Utilize no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chave.
5. O arquivo da proposta deve ser anexado no formato PDF.
Importante: Caso tenha cadastro no evento fazer a submissão através da área do
congressista, no caso de não ter cadastro fazer inscrição pelo endereço
http://www.congressoabeh.com.br/form-inscricao.php e submeter sua proposta.
O coordenador e seus colaboradores devem estar previamente cadastrados no site do evento.
A proposta do ST deve estar em conformidade com a temática “Diversidade sexual, gênero e
raça: diálogos Brasil-África”.
A descrição do ST deverá apresentar clareza nos objetivos, indicando a centralidade da
discussão a que irá propor nas sessões durante o evento. Destacar a relação da proposta do ST
com a temática central do evento. Clareza e correção de linguagem.
Dos Prazos
O prazo para o envio de propostas é até o dia 30 de abril. O resultado da avaliação das
propostas de simpósio temático estará disponível no site do evento no dia 07 de maio de
2018.
Com o resumo aprovado, o(a/s) autor(a/s) deverá(ão) efetivar o pagamento de sua inscrição,
impreterivelmente, até o dia 17 de maio de 2018.
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Disposições gerais
A submissão da proposta deverá ser a mesma do arquivo enviado em anexo na plataforma.
Não serão aceitas propostas enviadas por e-mail e fora do prazo.
Não serão oferecidas ajuda de custo, hospedagens, transporte e alimentação para os
proponentes de propostas aprovadas.
O Comissão Organizadora encaminhará o resumo dos trabalhos que atendam às normas de
formatação e estejam alinhadas ao tema central do evento para os(as) avaliadores(as). A
resposta da avaliação estará disponível no site do evento no dia 07 de maio de 2018. Os
proponentes poderão receberão por e-mail (cadastrado na Área do Participante) o resultado da
avaliação de sua proposta. Contudo, ficarão disponíveis no site do evento, a lista de propostas
aceitas.
A comissão organizadora tentará garantir no mínimo hospedagem e alimentação para
os/as autores/as de propostas aprovadas com número mínimo de participantes. O número
mínimo de participante para manutenção do ST no evento será definido pela comissão
organizadora após o resultado de avaliação dos inscritos no mesmo.
Os(as) autores/as de ST que não atingirem o número mínimo de participantes poderão ser
convidados(as) para mesa do evento ou ter seu trabalho (caso tenha) remanejado para outro
ST. Os casos omissos serão definidos pela Comissão Organizadora.
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