NORMAS PARA ENVIO DE PROPOSTA DE ENLACE TEMÁTICO
Apresentação
Submissão de proposta de Enlace Temático (conhecido como Grupo de Trabalho) para o V
SEMINÁRIO INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES, que ocorrerá entre os dias
06 e 08 de setembro de 2017, no Fiesta Convention Center em Salvador-BA.
O Enlace Temático (ET) poderá ser proposto por Professores(as) Doutores(as) e ter até 3
proponentes, sendo o coordenador do ET responsável por indicar os outros colaboradores. A
descrição da temática do ET orientará o envio de propostas de trabalhos nas modalidades de
comunicação oral, pôster e relatos e experiências e atividades tais como: minicursos, lançamento de
livros e mostra audiovisual da quinta edição do SEMINÁRIO INTERNACIONAL ENLAÇANDO
SEXUALIDADES.
Da Proposta
Os interessados em enviar proposta devem realizar a submissão através da área do
congressista.
Importante:

Caso

tenha

cadastro

no

evento

fazer

submissão

pelo

endereço

http://www.enlacandosexualidades.com.br/sistema/congressista/index.php?modulo=proposta
&pagina=principal2&mvc=visao , no caso de não ter cadastro fazer inscrição pelo endereço

http://www.enlacandosexualidades.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 ET deve estar em conformidade com a temática “Sexualidades e relações de gênero:
Produção e gestão do conhecimento”.
A descrição do ET 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 ET com a temática
central do evento. Clareza e correção de linguagem.
O resumo deverá conter no máximo 2100 caracteres com espaçamento, digitado em Word para
Windows (2010 ou inferior), fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples e
alinhamento justificado. Acrescentar no mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chaves. Utilizar modelo
disponibilizado.
Dos Prazos
As submissões deverão ser realizadas exclusivamente online, por meio do preenchimento do
formulário e envio do arquivo até o dia 06 de março de 2017. Prorrogado para o dia 24 de abril de
2017.
O resultado será divulgado no site do evento no dia 10 de março de 2017. Prorrogado para o dia 28
de abril de 2017.
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.
(83) 3322.3222
contato@enlacandosexualidades.com.br
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Não serão oferecidas ajuda de custo, hospedagens, transporte e alimentação para os proponentes de
propostas aprovadas.
Coordenação Geral do V ENLAÇANDO
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