
 

 

O III Congresso Internacional Interdisciplinar de Ciências Humanas: 

Políticas Públicas Educacionais e os desafios no Ensino na Pesquisa é 

um evento organizado pelo Centro de Estudos Interdisciplinares – CEEINTER e 

realizado pelo curso de Ciências Humanas - Licenciatura e pelo Programa de 

Pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Pampa, 

campus São Borja.  

 O evento configura-se como um espaço de reflexão e divulgação da 

produção acadêmica na área das Ciências Humanas e Sociais. 

  
a) ORIENTAÇÕES INICIAIS E CRONOGRAMA CIENTÍFICO  

 
1.1 Solicita-se que todos interessados em participar do III Congresso 

Internacional Interdisciplinar de Ciências Humanas: Políticas Públicas 

Educacionais e os desafios no Ensino na Pesquisa estejam cientes das 

orientações dispostas neste regulamento.  

1.1.1 Este regulamento incluiu orientações para inscrição, submissão, 

apresentação; avaliação; premiação de trabalhos; realização de oficinas e 

minicursos; anais; certificação e monitores.  

1.2  Os prazos de inscrição, submissão de trabalhos e pagamento são 

improrrogáveis. 

1.3 Cronograma Científico. 

 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES E PRAZOS 

25/07/2019 
Publicação da chamada de trabalhos do eventos, 

lançamento do site e página no facebook.  

25/07/2019 a 

15/11/2019 
Inscrição para ouvintes. 

25/07/2019 

Início da submissão de propostas de minicursos e oficinas. 

Lançamentos de livros e revistas. 

Envio de propostas para venda de livros no evento.  

 

07/09/2019 Lançamento da programação do evento. 

01/10/2019 
Encerramento das submissão de propostas de minicursos e 

oficinas 

10/10/2019 Encerramento das submissões de trabalhos. 

20/10/2019 

Divulgação das oficinas e minicursos aprovados.  

Divulgação dos lançamentos de livros e revistas aprovados.  

Divulgação das propostas de vendas de livros no evento 

aprovados. 

31/10/2019 Divulgação dos trabalhos aprovados.  

20/11/2019 Divulgação do caderno de resumos aprovados no evento. 

01/11/2019 à 

18/11/2019 
Inscrição em minicursos e oficinas. 

20 a 22/11/2019 
III Congresso Internacional Interdisciplinar de Ciências 

Humanas 

20/02/2020 

Divulgação dos anais do III Congresso Internacional 

Interdisciplinar de Ciências Humanas.  

Emissão dos certificados do evento. 

 
 

b) INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do site: 

https://guri.unipampa.edu.br/evt/evento/listarEdicoesAtivas/ e as 

submissões de trabalhos através do link: 

https://forms.gle/rLMrnFzpro6D9NnC6  

https://guri.unipampa.edu.br/evt/evento/listarEdicoesAtivas/
https://forms.gle/rLMrnFzpro6D9NnC6


2.2 As taxas de inscrições devem ser realizada através do boleto 

bancário emitido através do GURI – Gestão Unificada de Recursos 

Institucionais.  

 

VALORES POR CHAMADAS 

Modalidade 
1º Chamada 
24/07/2019 à 
06/09/2019 

2º Chamada 
07/09/2019 à  
20/10/2019 

3º Chamada 
21/10/2019 à 
19/11/2019 

Durante o 
evento  

Ouvinte alunos 
da UNIPAMPA 

R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 15,00 R$ 20,00 

Ouvintes de 
outras 
universidades 

R$ 10,00 R$ 15,00 R$ 20,00 R$ 25,00 

Alunos de 
graduação da 
UNIPAMPA 

R$ 20,00 R$25,00 R$ 30,00 R$ 35,00 

Alunos de 
graduação de 
outras 
universidades 

R$ 25,00 R$30,00 R$35,00 R$ 40,00 

Alunos de pós-
graduação da 
UNIPAMPA 

R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 60,00 R$ 70,00 

Alunos de pós-
graduação de 
outras 
universidades 

R$ 50,00 R$ ¨60,00 R$70,00 R$ 80,00 

Comunidade em 
geral  

R$ 20,00 R$ 25,00 R$ 30,00 R$ 35,00 

Professores de 
ensino superior 

R$ 50,00 R$ 60,00 R$70,00 R$ 90,00 

 

2.3 Os alunos beneficiários do Plano de Permanência da Universidade 

Federal do Pampa devem fazer solicitação de isenção do evento 

até o dia 20/09/2019. 

2.4 Serão disponibilizadas 40 (quarenta) vagas para bolsistas do Plano 

de Permanência da Universidade Federal do Pampa. 

2.5 As vagas serão disponibilizadas a partir dos critérios estabelecidos 

pela comissão de avaliação.                                                                           

2.6 Para concorrer à isenção o candidato deve cumprir os seguintes 

requisitos: 



a) Ser bolsista do Plano de Permanência da Universidade Federal 

do Pampa. 

b) Estar inscrito no evento. 

c) Enviar um e-mail para cointerunipampa@gmail.com informando 

nome completo, curso, matrícula e declaração do NUDE 

informando que o aluno é beneficiário do Plano de Permanência 

da Universidade Federal do Pampa. O documento deve ser 

assinado pelo (a) assistente social e carimbado.  

2.7 Possuirão preferência de isenção: 

a) Alunos do Curso de Graduação de Ciências Humanas – 

Licenciatura, que possuírem trabalhos submetidos. 

b) Alunos cursando os últimos semestres. 

2.8 Em hipótese alguma será devolvido o valor da taxa de inscrição.  

2.9 É de responsabilidade do participante a correta inscrição no evento. 

A equipe organizadora do evento só se responsabiliza por problemas 

técnicos causados por falhas dos sistemas que estejam sob sua 

responsabilidade. 

2.10 Após concluir a inscrição no evento o participante recebera um e-

mail confirmando a sua inscrição. 

2.11 Os participantes isentos só terão sua inscrição confirmada após 

análise dos documentos solicitados. A divulgação dos participantes 

isentos acontecerá no a partir do dia 10/10/2019.  

2.12 Para participantes não isentos, a confirmação da inscrição será 

dada após o pagamento do boleto bancário ou pagamento no ato do 

credenciamento. 

2.13 É de responsabilidade do participante verificar a situação da sua 

inscrição no evento através plataforma do evento. Caso haja 

qualquer problema, entrar em contato com a equipe organizadora do 

evento através do e-mail oficial do evento 

cointerunipampa@gmail.com   

2.14 A inscrição como “ouvinte” é automática para os que se 

inscreverem nas modalidades do item 2.1.  
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2.15 Os ministrantes de oficinas e minicursos devem estar inscrito no 

evento de acordo com a sua titulação e com a taxa de inscrição 

paga.  

3. A submissão de trabalhos deve ser realizada exclusivamente, por um 

dos autores através do link https://forms.gle/wqjpSDypurgzk2bL7 

3.1 Podem ser submetidos trabalhos nos seguintes Grupos de 

Trabalhos: 

1- Filosofia e Política;  

2- Educação e Movimento Sociais;  

3- Políticas Públicas e Demandas Sociais;  

4- Relatos de Experiências Educativas; 

5- Educação, Relações de Gênero e Sexualidade;  

6- Ciências Humanas e Interdisciplinaridade;  

7- História, Memória, Patrimônio e Identidade; 

8- Educação, Geografias e Estudos de Fronteiras; 

9- Pedagogias Universitárias; 

10- Educação, Comunicação e Mídia;  

11- Diversidade Cultural e Fronteiras; 

12- Políticas Públicas e Educação; 

13- Direitos Humanos e Educação; 

14- Relatos de experiências em programas institucionais: PIBID, PET 

e Residência Pedagógica; 

15- Educação e Inclusão;  

16- Jovens Pesquisadores;  

 

3.2 O autor principal será aquele que realizar a submissão no 

sistema e poderá submeter, no máximo, 3 (três) trabalhos, desde que 

não sejam em Grupos de Trabalhos que acontecem 

simultaneamente.  

3.3 Serão aceitos trabalhos na modalidade oral ou pôster.  

3.4 Os trabalhos submetidos na modalidade pôster devem ser 

encaminhados resumos de até 500 palavras de acordo com o 

template disponibilizados no site do evento.  



3.5 Os artigos submetidos na modalidade oral devem conter no 

mínimo 10 páginas e no máximo 20 páginas e os seguintes itens: 

resumos simples, introdução, metodologia, desenvolvimento, 

resultados e discussões, conclusão e referência bibliográficas. Os 

trabalhos devem estar de acordo com o template disponibilizado no 

site do evento.  

Importante: Os artigos devem ser submetidos a versão final até o 

último dia das submissões.  

3.6 O nome e o e-mail de todos os autores, inclusive do orientador, 

deverão ser corretamente indicados no arquivo submetido e no 

formulário de inscrição, cujo preenchimento é de inteira 

responsabilidade dos autores. Todas as informações dos certificados 

serão extraídas do formulário de inscrição.  

3.7 Todos os coautores devem estar inscritos no evento e 

necessitam efetuar o pagamento da taxa de inscrição.  

3.8 O conteúdo do trabalho submetido é de inteira reponsabilidade 

dos autores. 

3.9 É responsabilidade do participante verificar o conteúdo do 

arquivo antes da submissão.  

3.10 Após a submissão, não será possível fazer nenhuma alteração 

no trabalho. 

3.12 Os trabalhos submetidos serão analisados pelo corpo de 

avaliadores e somente serão apresentados se considerados 

aprovados e ou aprovados com modificação na etapa da avaliação 

dos trabalhos.   

3.13 Dúvidas quanto à submissão de trabalhos deverão ser 

encaminhadas exclusivamente para comissão científica do evento 

através cointerunipampa@gmail.com   
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NORMAS DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 

4.1 Serão aceitos trabalhos nos idiomas português, espanhol e inglês.  

4.2 Serão aceitos dois formatos de trabalhos/resumos: Resumo Simples/Pôster 

e Artigo Científico. 

4.2.1 As normas de submissão e formatos estão disponíveis nos itens 3.4; 3.5 

e 3.6 do presente regulamento.  

4.3 Os trabalhos devem ser submetidos em formato word e seguir os templates 

disponibilizados pela Comissão Científica.  

4.4 Os trabalhos devem ser submetidos com os nomes dos autores e as 

devidas notas de rodapé.  

4.5 Não serão aprovados trabalhos submetidos fora das normas estabelecidas 

neste regulamento. 

IMPORTANTE: É obrigatório envio do artigo completo no primeiro momento da 

submissão.  

5 NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL 

 
5.1 A apresentação de trabalhos está condicionada à confirmação da inscrição 

do participante que fez a submissão, aprovação do trabalho e realização do 

pagamento. 

5.1.1 É considerada confirmada a inscrição paga e processada e as inscrições 

isentas. 

5.1.2 O pagamento deverá ser realizado até a data limite estabelecida no 

cronograma científico. 

5.2 As apresentações irão ocorrer em dia, horário e local a serem divulgados 

no site do evento. 

5.2.1 Não serão alterados o dia, local e horário das apresentações dos 

trabalhos após a divulgação. 

5.2.2 À Comissão Científica se reserva o direito de não adequar os dias e 

horários de apresentação em função de problemas pessoais do apresentador, 

salvo casos previstos em lei. 

5.3 É de inteira responsabilidade do apresentador conferir o dia, horário e local 

de sua apresentação no site do evento. 



5.4 Em caso de indisponibilidade do participante que realizou a submissão de 

apresentar o trabalho, a apresentação pode ser realizada por um dos 

coautores. 

5.5 Para apresentação na forma oral, serão disponibilizados projetor e 

computador com entradas USB. 

5.6 O tempo de apresentação oral é de 15 (quinze) minutos e 5 (cinco) minutos 

para questionamentos e contribuições da Comissão Avaliadora da 

apresentação. 

5.7 O apresentador deve comparecer com antecedência mínima de 10 (dez) 

minutos do início da sessão, do contrário não poderá realizar sua 

apresentação. 

5.8 A entrada de pessoas nas salas deverá ocorrer apenas no intervalo entre 

as apresentações. 

 

6 NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES 

 

6.1 A apresentação de trabalhos está condicionada à confirmação da inscrição 

do participante que fez a submissão e à aprovação dos resumos. 

6.1.1 É considerada confirmada a inscrição paga e processada e as inscrições 

isentas. 

6.1.2 O pagamento deverá ser realizado até a data limite estabelecida no 

cronograma do evento. 

6.2 As apresentações irão ocorrer em dia, horário e local a serem divulgados 

no site do evento. 

6.2.1 Não serão alterados o dia, local e horário das apresentações dos 

trabalhos após a divulgação. 

6.2.2 À Comissão Científica se reserva o direito de não adequar os dias e 

horários de apresentação em função de problemas pessoais dos 

apresentadores, salvo casos previstos em lei. 

6.3 É de inteira responsabilidade do apresentador(a) conferir o dia, horário e 

local de sua apresentação no site do evento. 



6.4 Em caso de indisponibilidade do participante que realizou a submissão de 

apresentar o trabalho, a apresentação pode ser realizada por um dos 

coautores. 

6.5 Os pôsteres deverão seguir orientações contidas no template 

disponibilizado pela Comissão Científica do evento. 

6.6 Os pôsteres deverão ser impressos em um tamanho de 1,20 m x 0,90 m 

(em formato vertical). 

6.7 Para apresentação será disponibilizado um expositor de pôsteres. 

6.8 O tempo de exposição dos pôsteres será de 60 (sessenta minutos) para 

avaliação, questionamentos e contribuições da Comissão Avaliadora da 

Apresentação. 

6.9 O apresentador deve comparecer com antecedência mínima de 10 (dez) 

minutos do início do horário da sessão de exposição. 

6.10 É de responsabilidade do apresentador (a) a retirada do pôster após o 

término do tempo da sessão de exposição. 

 

7 AVALIADORES E AVALIAÇÃO 

 

7.1 Poderão se inscrever como avaliadores dos resumos e dos trabalhos 

completos qualquer pessoa que tenha no mínimo título de mestre. A inscrição 

deverá ser realizada através do e-mail cointerunipampa@gmail.com   

7.2 Os Coordenadores de Grupos de Trabalhos serão convidados pela 

Comissão Organizadora do evento.  

7.3 A avaliação dos trabalhos é composta: 

7.3.1 Avaliação do trabalho (realizada às cegas pelos avaliadores); 

7.3.2 Avaliação da apresentação oral ou pôster. 

7.4 Serão automaticamente excluídos trabalhos que: 

7.4.2 Contenham mais páginas do que o número máximo permitido em cada 

modalidade conforme orientações nos itens 3.4; 3.5 e 3.6; 

7.4.3 Contenham plágio. 

7.4.4 Que estejam fora do template do evento. 

7.5 Avaliação dos trabalhos; 

7.5.1. Os trabalhos serão apreciados por avaliadores designados pelo Comitê 

Científico, utilizando os seguintes critérios: 
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7.5.1.1 Clareza, pertinência e consecução - máximo 2,0 pontos; 

7.5.1.2 Qualidade da redação do texto (coesão) - máximo 2,0 pontos; 

7.5.1.3 Consistência teórica do trabalho - máximo 2,0 pontos; 

7.5.1.4 Qualidade e adequação da metodologia - máximo 2,0 pontos; 

7.5.1.5 Coerência e alcance dos resultados - máximo 2,0 pontos. 

7.5.4 Os trabalhos com pontuação igual ou superior a 6,0 (seis) poderão ter o 

status: Aprovado ou aprovados com modificações. 

7.5.5 Cada trabalho será encaminhado para dois avaliadores que realizarão a 

avaliação. E cada avaliador irá indicar a aprovação, aprovação com indicação 

ao prêmio ou reprovação do trabalho. 

7.5.6 Caso um avaliador reprove e outro aprove, o trabalho será submetido a 

uma terceira avaliação. 

7.5.7 A nota final do trabalho é a média aritmética das duas avaliações com 

pontuação igual ou superior a 6,0 (seis) ou das duas avaliações com pontuação 

inferior a 6,0 (seis). 

7.5.8 A Comissão Científica respeitará a autonomia e especificidade de área de 

cada avaliador, não cabendo à Comissão Científica deliberar sobre as notas 

atribuídas por cada avaliador. 

7.5.8 O avaliador que reprovar o trabalho deve expor em no mínimo 100 

caracteres os motivos para tal decisão, no intuito de contribuir para o processo 

de aprendizagem do participante. 

7.5.9 Trabalhos reprovados não terão a taxa de inscrição devolvida. 

7.6 Avaliação da apresentação oral ou pôster 

7.6.1. Os trabalhos serão apreciados por avaliadores designados pelo Comitê 

Científico, utilizando os seguintes critérios: 

7.6.1.1 Domínio do tema do trabalho - até 2,0 pontos; 

7.6.1.2 Contribuição do apresentador para o trabalho - até 2,0 pontos; 

7.6.1.3 Qualidade da apresentação dos resultados- até 2,0 pontos; 

7.6.1.4 Organização visual da apresentação - até 2,0 pontos; 

7.6.1.5 Desenvoltura e cumprimento do tempo estabelecido - até 2,0 pontos; 

7.6. 2. No caso dos relatos de experiência, o avaliador deverá levar em conta a 

relevância acadêmica do relato. 

 

 



 

8 – MONITORES 

 

8.1 As atividades do III Congresso Internacional Interdisciplinar de Ciências 

Humanas – COINTER contarão com apoio de monitores previamente 

selecionados. 

8.2 Poderão atuar como monitores alunos com vínculo ativo nas instituições de 

ensino participantes do III Congresso Internacional Interdisciplinar de Ciências 

Humanas – COINTER.  

8.3 Os candidatos a monitores devem indicar seu interesse em participar do 

evento como monitores através do e-mail cointerunipampa@gmail.com    

8.4 Os monitores selecionados serão convocados pela equipe organizadora do 

evento. 

8.5 Os monitores só poderão atuar se completarem a capacitação ofertada pela 

equipe organizadora do evento. 

8.6 Somente os monitores que atuarem efetivamente durante o evento, 

cumprindo os horários pré combinados e tarefas delegadas, farão jus ao 

certificado de Monitoria do Evento. 

8.7 Todas as dúvidas referente a monitoria devem ser sanadas via e-mail oficial 

cointerunipampa@gmail.com  

 

9 ANAIS DO EVENTO E CERTIFICAÇÃO 

 

9.1 Só receberão os certificados do evento os participantes que cumprirem 

60% das horas do evento e que estejam com sua inscrição paga.  

9.2 Só serão publicados os trabalhos aprovados e apresentados no III 

Congresso Internacional Interdisciplinar de Ciências Humanas – COINTER. 

9.3 Os anais do evento serão publicados de acordo com o cronograma previsto 

no item 1.3 
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10 Casos Omissos 

 

10.1 Casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela comissão 

científica e organizadora do III Congresso Internacional Interdisciplinar de 

Ciências Humanas e Sociais.  

 

São Borja, 25 de julho de 2019.  

 

 

 

Edson Romário Monteiro 
Paniágua 

Coordenador Geral do III COINTER  

Ewerton da Silva Ferreira 
Secretário 

 


