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CHAMADA PARA PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

 
Público alvo 
Mestrandos (pós-qualificação), Doutorandos e Pós-Doutorandos vinculados aos programas de 
Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie e ao Programa de Pós-
Graduação Interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da FFLCH/USP. 
. 
 
Inscrições para apresentação de trabalhos 
As inscrições para a apresentação de trabalhos na MOSTRA são gratuitas e devem ser feitas 
pelo envio da ficha de inscrição em anexo, devidamente preenchida, acompanhada pelo 
resumo para o e-mail eahc.eventos@mackenzie.br, no período de 08 a 20 de setembro de 
2016. (Solicita-se que o assunto do e-mail e o nome do arquivo com ficha, seja: Mostra 
2016_nome do proponente). 
 
Instruções para resumos 
Os resumos dos trabalhos a serem apresentados devem ser submetidos on-line, com a ficha 
de inscrição, até 20 de setembro de 2016, obedecendo às seguintes especificações:  
configuração da página 2,5 em todas as margens, fonte times  new  roman 12, espaçamento 
1,5, alinhamento justificado; na primeira linha: título do trabalho em maiúsculas, negritado, 
centralizado; na segunda linha: nome do autor (em Maiúsculas e Minúsculas), alinhamento à 
direita, seguido, entre parênteses, do nome do Programa de Pós-Graduação a que pertence; 
na terceira linha, nome completo do orientador (em Maiúsculas e Minúsculas). A extensão do 
Resumo deve conter de 200 a 250 palavras, apontando: problema, objetivos, metodologia, 
esboço de fundamentação teórica e resultados obtidos, além de três Palavras-chaves. Apenas 
os resumos que estiverem dentro dessas normas serão avaliados pela Comissão Científica do 
evento. 
 
Divulgação de aprovados 
A relação dos autores dos resumos aprovados será comunicada por e-mail aos participantes 
até 16 de outubro de 2016. 
 
Entrega do texto completo até 16/11/2016 
O texto de até 5.000 palavras deve obedecer às seguintes especificações: configuração da 
página 2,5 em todas as margens, fonte times new roman 12, espaçamento 1,5, alinhamento 
justificado; na primeira linha: título do trabalho em maiúsculas, negritado, centralizado; na 
segunda linha: nome do autor (em Maiúsculas e Minúsculas), alinhamento à direita, seguido, 
entre parênteses, do nome do Programa de Pós-Graduação a que pertence; na terceira linha, 
nome completo do orientador (em Maiúsculas e Minúsculas). Bibliografia ABNT. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
Enviar até 20 de setembro de 2016, para eahc.eventos@mackenzie.br 

 
 

Nome: 
 

Programa de Pós-Graduação vinculado: 
 

Mestrando (   )   Doutorando (   )   Pós-Doutorando (   )   TIA__________________________ 
ou Número USP_________________________________ 
 
Orientador / Supervisor: 
 

Endereço (Rua; Número; Complemento; Cidade; UF; CEP): 
 
 

Contatos (E-mail; Telefone Fixo; Telefone Celular) 
 
 

Título do Trabalho: 
 

Resumo (200 a 250 palavras): 
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