ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM
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EDITAL
RETIFICADO
DO
3º
CONGRESSO
INTERNACIONAL
INTERDISCIPLINAR EM SOCIAIS E HUMANIDADES (CONINTER)
Em atenção aos eventos ocorridos no país, e entendendo que o CONINTER deve ser
um espaço de construção compartilhada de conhecimento, ampliamos o prazo de
envio de trabalhos, os quais, agora, incluem também resumos. Nossa ideia é que as
versões finais dos trabalhos completos possam se enviados até o fim de novembro
para a confecção dos anais, de modo a permitir que as discussões que ocorrem nos
GT´s e os debates das mesas redondas, possam efetivamente contribuir não só com o
aperfeiçoamento do participante do congresso, mas também para uma melhoria dos
artigos propostos. Entendemos que os artigos podem ser melhorados, por meio das
trocas que se realizarão no 3º CONINTER, por ser este um espaço institucionalizado
voltado a fomentar o debate de pesquisas e reflexões de temática interdisciplinar.
Segue edital reelaborado, com os novos prazos e diretrizes para o envio de
resumos.

O 3º Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (CONINTER),
evento da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociais
e Humanidades (ANINTER -SH), que tem como tema “Interdisciplinaridade e
movimentos sociais” ocorrerá na UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SALVADOR, em
Salvador (BA), entre os dias 07 e 10 de outubro de 2014 e conta com uma Comissão
Executiva e com uma Comissão Científica com a seguinte composição:
I – Comissão Executiva: Wilson Madeira Filho (UFF), Leonardo Castriota (UFMG),
José Euclimar Xavier de Menezes (UCSAL), Geraldo Márcio Timóteo (UENF), Márcia
dos Santos Macedo (UFBA), Jaqueline de Cássia Pinheiro Lima (UNIGRANRIO),
Dione da Rocha Bandeira (UNIVILLE), Carlos Henrique Medeiros de Souza (UENF),
Ana Cecília Souza Bittencourt Bastos (UCSAL), Lívia Alessandra Fialho da Costa
(UCSAL), Miriã Alves Ramos de Alcântara (UCSAL), Gláucia Maria Costa Trinchão
(UEFS), Wagner de Oliveira Rodrigues (UESC), Clarisse Stephan Farhat Jorge (UFF),
Alessandra Dale Giacomin Terra (UFF).
II – Comissão Científica: Dois Coordenadores e três pareceristas por Grupo de Trabalho
(GT), em 20 GTs a serem selecionados pela Comissão Executiva.

O III CONINTER terá a seguinte estrutura:

Cerimônia de abertura.
Grupos de Trabalho.
Mesas-Redondas.
Lançamento de livros e revistas.
Assembléia da ANINTER-SH.
INSCRIÇÕES

PRINCIPAIS DATAS

PROPOSTA DE GTs E DE MESASREDONDAS

24/3 a 05/5

RESULTADO DE GTs E MESASREDONDAS APROVADOS

13/5

REMESSA DE TRABALHOS COMPLETOS E
RESUMOS
De 14/5 a 10/08
PARA OS GTs E
PAGAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES
RESULTADO DOS TRABALHOS
COMPLETOS E RESUMOS
04/8 a 31/08 (conforme data de envio)
APROVADOS PARA OS GTs E
REMESSA DE ACEITES
PAGAMENTOS DAS INSCRIÇÕES

até 05/09

DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
COMPLETA

09/09

A cerimônia de abertura será composta, essencialmente, por conferencistas
apresentando painel sobre o tema do Congresso.
As propostas de Grupos de Trabalho deverão ser encaminhadas para o e-mail
aninter-sh@hotmail.com contendo Ementa entre 5 e 10 linhas e deverão apresentar
coordenação com dois pesquisadores de duas distintas instituições associadas à
ANINTER-SH, encaminhando aval das coordenações de suas instituições sobre
financiamento de suas participações, caso aprovadas. As propostas de GT deverão
encaminhar, ainda, lista com o nome, e-mail e telefones de pelo menos três pareceristas
para compor a Comissão Científica. Serão selecionadas pela Comissão Executiva até 22
propostas de GT.
As propostas de Mesas-Redondas deverão ser encaminhadas para o e-mail
aninter-sh@hotmail.com contando com uma coordenação e até três debatedores, com
Ementa geral entre 5 a 10 linhas, e detalhamento da abordagem inicial de cada
debatedor convidado. A proposta deverá ainda apresentar previsão geral de custos de
passagens e hospedagens. As Mesas-Redondas selecionadas serão financiadas pelo 3º
CONINTER.
4. A inscrição de trabalhos completos e resumos para os GTs estará aberta para
estudantes de mestrado e de doutorado e demais pesquisadores associados entre os dias

14 de maio e 10 de agosto de 2014 pelo site http://www.coninter3.com.br/. Os demais
pesquisadores que queiram associar-se e não façam parte de nenhum Programa de
Pós-graduação deverão ter, ao menos, a titulação de mestre. Graduados e estudantes de
graduação poderão figurar na condição de coautores, devendo também se associarem à
ANINTER-SH.
I. Os trabalhos completos deverão ser remetidos, em texto padrão Word, contendo entre
12 e 18 páginas numeradas, em letra Times New Roman com título em caixa alta e
negrito (TNR 14), seguido de resumo de 10 linhas em português e em inglês, com 3
palavras-chave, em TNR 11, espaço simples, seguido do texto do artigo em TNR 12,
espaço 1,5 - citações em TNR 11, espaço simples e recuo de 4cm -, sistema autor -data
para as referências, admitindo-se até 2 coautorias. Os trabalhos originais poderão ser
remetidos em português, espanhol ou inglês. Se os textos estiverem em português ou em
espanhol devem conter abstract em inglês. Se os textos forem remetidos em inglês
devem conter resumo em português.
II. Os resumos expandidos deverão ser remetidos, em texto padrão Word, contendo
entre 2 e 3 páginas numeradas, em Times New Roman com título em caixa alta e negrito
(TNR 14) e com 3 palavras-chave em TNR 11, espaço simples, seguido do texto do
resumo em TNR 12, espaço 1,5. Os resumos deverão conter apresentação, metodologia,
desenvolvimento, resultados alcançados e referências bibliográficas. Os que optarem
pela modalidade resumo, deverão enviar os trabalhos completos pelo mesmo site até
30/11.
III. Não serão aceitos mais de um trabalho com o mesmo autor principal para um
mesmo GT.
IV. Serão aceitos, no máximo, dois trabalhos, em GTs distintos, por autor principal.
Autores e coautores deverão estar associados à ANINTER-SH.
V. A taxa de Associação a ANINTER-SH, no valor de R$ 50,00 ¬(cinquenta reais)
condição para remessa de trabalhos, deverá ser realizada através de depósito na conta do
Banco do Brasil S.A., agência 4459-8, conta corrente 10.042-0, em nome de Wilson
Madeira Filho, CPF 736.996.247-49, e de Carlos Henrique Medeiros de Souza, CPF
962.270.246-00. a partir de 26 de maio e até 10 de agosto de 2014, com remessa de
comprovante para o e-mail aninter-sh@hotmail.com, indicando nome do autor ou
autores, título do trabalho, GT escolhido e telefones de contato. É necessária a
associação de todos os autores.
VI. As pós-graduações, Centros ou Núcleos de Pesquisa que desejem se vincular à
Aninter-SH poderão fazê-lo através remessa de solicitação por e-mail para
aninter-sh@hotmail.com e de pagamento de anuidade no valor de R$300,00, através de
depósito no Banco do Brasil S.A., agência 4459-8, conta corrente 10.042-0, em nome de
Wilson Madeira Filho, CPF 736.996.247-49, e de Carlos Henrique Medeiros de Souza,

CPF 962.270.246-00, a partir de 26 de maio, até 10 de agosto de 2014, com remessa
de comprovante para o mesmo e-mail.
VII. O resultado dos trabalhos aceitos pelos GTs será divulgado até 31 de agosto de
2014, sendo escolhidos os 30 trabalhos melhor pontuados em cada GT.
VIII. O trabalho aceito só estará definitivamente inscrito após pagamento da Taxa de
inscrição única por trabalho aceito, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). A taxa de
inscrição deve ser paga através de depósito no Banco do Brasil S.A., agência 4459-8,
conta corrente 10.042-0, em nome de Wilson Madeira Filho, CPF 736.996.247-49, e de
Carlos Henrique Medeiros de Souza, CPF 962.270.246-00, com remessa de
comprovante para o e-mail aninter-sh@hotmail.com até o dia 05 de setembro de 2014,
indicando nome do autor ou autores, instituição a que pertencem, título do trabalho, GT
escolhido e telefones de contato. Não ocorrendo a regularização do pagamento, o
trabalho estará eliminado e será convidado a se apresentar o próximo trabalho aprovado
no GT, se houver, o qual deverá regularizar a taxa de inscrição até o dia 10 de setembro
de 2014.
IX. Para apresentação oral do trabalho far-se-á necessária a presença de pelo menos um
de seus autores. Cada GT terá 6 (seis) Sessões. Cada Sessão contará com um máximo de
5 trabalhos e cada trabalho terá o prazo mínimo de 15 (quinze) minutos de apresentação,
seguidos de comentários dos coordenadores e debates.
X. Terão direito a certificado apenas os autores e coautores associados presentes, que
tenham assinado a lista de presença na sessão de apresentação.
Para o lançamento de livros e revistas, a inscrição dar-se-á através de solicitações dos
associados à ANINTER-SH para o e-mail aninter-sh@hotmail.com até 28 de setembro
de 2014.
A Assembléia da ANINTER-SH terá como pauta:
I. Eleição de Diretoria para o período de outubro de 2014 a outubro de 2016. As
inscrições de Chapa deverão ser remetidas para o e-mail aninter-sh@hotmail.com até 30
de setembro de 2014, contando com Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral,
Suplente do Secretário Geral, Secretário de Eventos, Suplente do Secretário de Eventos,
Secretário de Pesquisa, Suplente do Secretário de Pesquisa, Secretário de
Pós-Graduação, Suplente do Secretário de Pós -Graduação, Tesoureiro, Suplente do
Tesoureiro, Conselho Fiscal com três membros e três suplentes – devendo ser
apresentada planilha que indique, de cada um, nome completo, nacionalidade, estado
civil, profissão, RG, CPF, Residência e telefones, e anexado cópia legível dos seguintes
documentos de cada membro: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante
institucional (contracheque) e comprovante de associação à ANINTER individual e
institucional.
II. Escolha da sede do 4º CONINTER.

8. Programação provisória:
8/10
Inscrições – a partir das 9:30h – Local
Cerimônia de abertura – 10h às 13h –
Local:
GTs – 14h às 16h e 16h30min às18h30min
– Local:
Assembleia ANINTER – 19h – Local:

9/10
Mesa-redonda 1 – 10h às 13h – Local:
GTs – 14h às 16h e 16h30min às 18h30min
– Local:Lançamento de livros e revistas –
19h

10/10
Mesa-redonda 2 - 10h às 13h n- Local:
GTs – 14h às 16h e 16h30min às 18h30min
– Local:
Cerimônia de Encerramento – 19h. - Local

