REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE LÍDERES DE GRUPO DE PESQUISA

Dispõe sobre o Regulamento para inscrição de líderes de Grupo de Pesquisa

1. A atividade será realizada por participantes do V SEMINÁRIO INTERNACIONAL ENLAÇANDO
SEXUALIDADES, inscritos na modalidade disposta na categoria relacionada à Fórum de Grupo de Pesquisa e
que tenham enviado resumo simples.
2. O evento é uma realização do Centro Multidisciplinar de Estudos e Pesquisas (CEMEP), com sede em
Campina Grande, PB, que no ano de 2017 sedia o V SEMINÁRIO INTERNACIONAL ENLAÇANDO
SEXUALIDADES, que acontecerá entre os dias 06 e 08 de setembro no Fiesta Convention Center na cidade
de Salvador, Bahia.
Fórum de Grupo de Pesquisa
3. Os interessados em participar da atividade Fórum de Grupo de Pesquisa , devem realizar a submissão do
resumo simples
através da área do participante (fazer login pelo site do evento
http://www.enlacandosexualidades.com.br) até o dia 18 de agosto de 2017 às 23h59min (horário de
Brasília).
4. Serão selecionados os líderes de Grupos de Pesquisa que estejam relacionados à temática “Sexualidades
e relações de gênero: Produção e gestão do conhecimento” .
5. Para participar da atividade Fórum de Grupo de Pesquisa é necessário enviar o resumo simples através
do ícone “Grupo de Pesquisa” disponível na área do participante.
6. A organização do evento, o CEMEP e a REALIZE não custearão passagens, hospedagens e qualquer outro
item para a participação na atividade.
7.
O
resultado
dos
líderes
selecionados
será
divulgado
(http://www.enlacandosexualidades.com.br) no dia 22 de agosto de 2017.

no

site

do

evento

Disposições gerais
8. O CEMEP e a REALIZE, empresa organizadora do evento, não se responsabilizam pelo manuseio e
transporte de qualquer material nos dias do evento. Serão disponibilizados os equipamentos e materiais
disponíveis no espaço do evento, tal como mesas, cadeiras, computador e Datashow.
9. O CEMEP não se responsabiliza por eventuais falhas decorrentes de problemas técnicos da internet, dos
provedores utilizados pelos participantes, bem como de sistemas e equipamentos que venham a
impossibilitar ou atrasar o envio/transmissão do material destinado à participação na atividade.
10. O CEMEP não se responsabiliza pela autoria dos materiais apresentados, que refletem a opinião e/ou o
pensamento dos participantes, os quais declaram, pela aceitação do presente Regulamento, serem aquelas
inéditas e próprias. Os participantes responderão por eventuais quebras de direitos de terceiros, de forma
a isentar e indenizar o CEMEP em caso de violação dos referidos direitos.
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11. Eventuais dúvidas e omissões serão resolvidas pela Comissão Julgadora, cujas decisões são irrecorríveis
e soberanas.

Salvador, 07 de Agosto de 2017.
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