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ADITAMENTO DO EDITAL Nº 03/2019 
 

Aditamento de Edital de chamada de trabalhos acadêmicos – Prorrogação de prazo 
para submissão 

 

A Comissão Organizadora do I Congresso Internacional "Inclusão Social, Políticas Públicas e 

Governança para reduzir as desigualdades", torna público o aditamento ao Edital Nº 03/2019, determinando 

a prorrogação do prazo para a submissão de trabalhos acadêmicos (artigos científicos ou resumos 

expandidos). 

Onde se lê: 

Seção III - Normas para submissão dos trabalhos acadêmicos 

III.2.C - Os trabalhos deverão ser submetidos por meio do e-mail inclusaosocial.print@gmail.com, 

devendo ser enviados em arquivos em PDF até as 23:59h do dia 25 de novembro de 2019.  

Passará a constar: 

Seção III - Normas para submissão dos trabalhos acadêmicos 

III.2.C - Os trabalhos deverão ser submetidos por meio do e-mail inclusaosocial.print@gmail.com, 

devendo ser enviados em arquivos em PDF até as 23:59h do dia 28 de novembro de 2019. 

Fica alterado, portanto, também o cronograma previamente estipulado, no qual passarão a constar 

as seguintes datas: 
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Cronograma 

 

14/11/2019 

Divulgação do Edital de chamada de trabalhos acadêmicos para o I Congresso 

Internacional "Inclusão Social, Políticas Públicas e Governança para reduzir as 

desigualdades" 

28/11/2019 Data limite para o envio dos trabalhos acadêmicos 

02/12/2019 Divulgação do resultado da avaliação dos trabalhos aptos para apresentação 

04/12/2019 Apresentação dos trabalhos acadêmicos nos Grupos de Trabalho 

17/01/2020 

Envio das recomendações feitas pela Mesa Coordenadora e avaliadora dos 

trabalhos científicos para os Autores que enviaram suas respectivas 

apresentações por vídeo. 

10/02/2020 Envio da versão final dos Artigos Científicos para publicação em obra coletiva 

 

Ficam mantidas as demais disposições do Edital Nº 03/2019 
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