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Orientações para submissão de trabalhos
1. Disposições Gerais
A interdisciplinaridade constitui-se como desafio para a compreensão dos processos e
manifestações da cultura no tempo e no espaço, seja para pesquisadores, professores ou
estudantes. Compreende-se, então, que a atividade mais eficaz para a produção de
conhecimento neste contexto complexo é o diálogo entre perspectivas diferentes. Diante
destes apontamentos, propõe-se a questão norteadora deste seminário: como a cultura nos
aproxima?
O evento, organizado por discentes do PPGPMC, visa promover debates entre os estudantes
com base em seus objetos de estudo e no ponto de vista sobre cultura adotado para a condução
de suas investigações. Acredita-se que a interação entre a diversidade de olhares presente nas
pesquisas contribua tanto para divulgação do curso quanto para alimentar o espírito solidário
entre os participantes.
A definição da estrutura do evento decorre das inscrições dos discentes. Entretanto, pretendese adotar um modelo flexível, cujo enfoque está na discussão profícua entre temas que tenham
algum alinhamento, via objeto de estudo ou concepção teórica sobre cultura. A participação é
gratuita e garante um atestado àqueles que efetivamente atuarem nos grupos de discussão. Os
resumos serão divulgados na página antes da data do evento.
Período: 22 e 23 de junho de 2018
Local: Rua Coberta, Campus II/Feevale
Organização: Discentes do PPGPMC/FEEVALE
Apoio: Coordenação do PPGPMC e PROPEX FEEVALE
2. Objetivo
Oportunizar a divulgação das pesquisas realizadas pelos discentes do Programa de Pósgraduação em Processos e Manifestações Culturais (PPGPMC), da Universidade Feevale,
para a comunidade interessada, além de oportunizar a discussão acerca das noções de
cultura permeadas pelos objetos de estudo abordados pelos estudantes.
3. Público-alvo
Participação: mestrandas/os e doutorandas/os do PPGPMC/FEEVALE
Ouvintes: graduandas/as, mestrandas/os e doutorandas/os da Universidade Feevale

4. Inscrição
Os discentes do PPGPMC que quiserem participar do seminário deverão enviar um resumo
via e-mail (seminariodiscenteppgpmc@feevale.br) de acordo com as orientações e o modelo
disponibilizados na página do evento. Com base no material enviado, a comissão
organizadora comporá os grupos de discussão mediante a aproximação entre objeto ou teoria
abordados pelos participantes. Os ouvintes não precisam realizar inscrição prévia, sendo
necessário o registro de presença durante o evento.
O período de submissão de resumos segue até 17 de maio de 2018.
IMPORTANTE! O evento é gratuito!
5. Orientações para elaboração do resumo
i)
ii)
iii)
iv)

Apresentar entre 400 e 500 palavras
Contemplar os seguintes elementos: tema, justificativa, objetivo, marco teórico,
metodologia e considerações parciais;
O título e as palavras-chave, entre três e cinco, não incidirão na quantidade delimitada
de palavras para o resumo;
Indicar referências principais para a construção do resumo.

IMPORTANTE! O resumo deve ter relação com a tese/dissertação e sua ênfase está na noção
de cultura adotada e no seu desdobramento na apresentação do objeto de pesquisa.
6. Atestado
Os participantes receberão atestado de apresentação de trabalho.
Os ouvintes devidamente registrados durante os grupos de discussão receberão atestado de
participação.
7. Cronograma
●
●
●
●

Término de envio resumos: 17/05/2018
Divulgação dos dias e dos grupos de discussão: 20/06/2018
Divulgação dos resumos na página do evento: 20/06/2018
Evento: 22 e 23 de junho de 2018

Casos não previstos neste documento serão avaliados pela comissão organizadora. Para mais
informações, o endereço de contato é seminariodiscenteppgpmc@feevale.br.

