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01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2014 
INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES NOS GRUPOS DE TRABALHO 

A Comissão Organizadora da II Fórum em Humanidades – NUPEM Campus UFRJ Macaé torna pública a 
abertura de processo de seleção e avaliação de trabalhos a serem apresentados na forma de comunicações orais 
nos Grupos de trabalho que se realizarão entre os dias 02 e 04 de dezembro de 2014 no horário de 14h as 16h nas 
dependências do NUPEM – Núcleo de desenvolvimento socioambiental de Macaé – Campus UFRJ Macaé.  

O presente documento convida pesquisadores alunos e interessados na interface de saberes a enviarem 
propostas de comunicação, de acordo com os termos que seguem: 
1.0 - Objetivo: Com o objetivo de permitir a diversidade no evento, as propostas de trabalhos/comunicações 
científicas poderão ser ligadas a qualquer área do campo investigativo do saber. Haverá, não obstante, 
precedência aos trabalhos que tenham como recorte a investigação em interface com o campo das Humanidades 
(Filosofia, Artes e Estudos Literários, Ciências Humanas e Sociais). 
 
2.0 - Da Submissão:  
2.1. O valor do investimento para submissão será de R$25,00 por proposta de trabalho a ser apresentado como 
comunicação. O valor deverá ser pago na Secretaria de Graduação em Ciências Biológicas antes de ser proferida a 
comunicação no horário de 13 às 14h. Não nos responsabilizaremos pela certificação caso este procedimento não 
seja cumprido. 
2.2. As submissões de trabalhos poderão ser feitas APENAS através do formulário devidamente preenchido 
através do link: https://docs.google.com/forms/d/1AKSRsOK6OvXPCW-LrekwsVFt_HlsxzJTirRgaCmhS0U 
 2.3. Será aceita uma proposta por pessoa ou grupo. Em caso de grupo, a inscrição deve ser feita por um dos 
membros (obedecendo às instruções e preenchimento obrigatório de todos os campos do formulário), com 
pagamento único da taxa de submissão para recebimento do certificado de apresentação. 
2.4. Prazo para submissão: 03 a 16 de novembro de 2014. 
 
3. Da Seleção: 
3.1. A seleção de trabalhos será realizada pelos professores da Comissão organizadora após o recebimento das 
propostas via formulário próprio. 
3.2. O devido preenchimento do formulário de submissão de trabalhos/comunicação garante a avaliação dos 
trabalhos, mas não a certificação.  
3.3. A certificação somente se dará mediante apresentação do trabalho no horário de 14h às 16h dos dias 02, 03 e 
04 de dezembro. 
3.4. O aceite se dará através da divulgação dos trabalhos selecionados mediante a Programação dos Gts a ser 
publicada no dia 17 de novembro a partir das 16h no site do evento:   
http://forumhumanidades.wix.com/iiforum2014 .  
3.5. Não será enviado e-mail de aceite do trabalho e a confirmação será exclusivamente mediante a publicação da 
Programação das Comunicações nos Gts na página do evento. 
 
4. Da Certificação:  
4.1. A certificação da apresentação se dará somente mediante a apresentação no respectivo GT e participação na 
integralidade do horário/data estabelecida para a apresentação da comunicação inscrita, bem como, pelo 
pagamento de R$ 25,00 antes da apresentação no GT na Secretaria de Graduação em Ciências Biológicas – 
NUPEM (local do evento) no horário de 13h às 14h. 
4.2. Apenas será emitido um certificado para cada comunicação apresentada. 
 
5. Da Dinâmica das apresentações das Comunicações nos GTs:  
5.1. Cada comunicação terá a duração máxima de 20 minutos. A ordem das apresentações será divulgada após a 
confirmação da seleção pela Programação de Apresentação nos Gts, através do site do evento.  
5.2. A proposta de apresentação de trabalho em forma de comunicação inclui 
 
6. Informações Adicionais: Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital poderão 
ser obtidos através de envio de email para o endereço: forumhumanidades@gmail.com. Caberá à Comissão 
Organizadora do II Fórum em Humanidades avaliar casos omissos e situações não previstas neste documento. 
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