
4o WORKSHOP GEICT, 2017 – Chamada para trabalhos 
Atividade interna ao Grupo de Estudos interdisciplinares em Ciência e Tecnologia 

 
O GEICT propõe com o seu workshop anual um espaço de discussão de ideias e de 
produção de textos com vistas a possíveis publicações. Para isso, sugerimos aqui  um  
formato  de  organização  das  propostas  a  fim  de  facilitar  o  debate  e promover uma 
formalização maior dos possíveis artigos.   
  
Cada  pessoa  deverá  produzir  um  resumo  expandido,  dentro  do  formato  abaixo, 
usando em torno de 1 página para responder a cada pergunta proposta; o documento 
final não deve ultrapassar 5 páginas. Esse resumo deve ser uma proposta de publicação 
(capítulo, artigo em periódico, artigo de congresso, etc.), que  cada  autor(a)  pode  
depois  submeter  quando  quiser. Dessa  forma,  o workshop visa auxiliar na 
discussão desses resumos e promover a escrita entre os integrantes do GEICT. 
  
Importante: ao final do workshop cada apresentador deverá submeter o resumo de 
uma página, seguindo o roteiro abaixo. Cada resumo será postado na página do 
GEICT para consulta pública e registro do workshop. Ver prazos abaixo.  
 
Orientações 
 
a. Formato dos papers: entre 4--‐5 páginas, que devem contar as respostas para as 
seguintes perguntas:  
  
1) Problema ou argumento central: Quais são os seus objetivos gerais e os 

específicos? Como esse argumento se situa socialmente, politicamente, etc.? Qual é a 
contribuição que você pretende trazer para essa discussão a partir da sua pesquisa 
específica, que outras pesquisas ainda não trouxeram?  

2)  Contexto intelectual: Com quais bibliografias seu artigo dialoga? Como seu 
trabalho se situa nessas discussões? O que seu artigo contribui para essa discussão?  

3)  Métodos: Quais conceitos e métodos estão colocados na discussão em torno do seu 
objeto de pesquisa? Como eles se justificam frente ao que você pretende responder?  

4) Resultados: Quais achados empíricos ou teóricos relevantes já podem ser  
mencionados?   

  
b. Instruções de formatação do texto  
Fonte Times New Roman; corpo do texto tamanho 12; espaçamento 1,5;  
subtítulos em negrito e alinhados à esquerda; recuo de parágrafo 1,5.   
Margens 2 (inferior, superior, esquerda, direita). Cabeçalho e Rodapé 1,5.  
Notas de rodapé, legendas e paginação, Times New Roman 10, espaçamento simples.  
Não é necessário capa. Imagens e tabelas devem ser indicadas no texto e apresentadas 
como anexo.  
 
c. Apresentação oral:  
＊Cada aluno deve montar uma apresentação de slides curta, em torno de 7--‐10 slides, 
baseada neste roteiro, mas sem a obrigação de seguir ordem ou de apresentar todos os 
tópicos explorados.  
＊Os slides devem conter mais imagens e menos texto.  
＊As apresentações devem durar 15 minutos cada, e serão cronometradas no tempo de 
10 minutos, seguida de aviso e aos 15 minutos, ao final da apresentação. Cada 
debatedor terá 5 minutos após cada apresentação para fazer suas considerações.  
 
 
 



 
 
d. Prazos 
1- Recebimento dos papers [resumos expandidos] – impreterivelmente até dia 15 de 

Maio. 
2- Workshop – dia 07 de Junho – Horário de inicio e fim a ser divulgado 

oportunamente.  
3- Envio do resumo de uma página [pós workshop] – impreterivelmente até 14 de 

Junho. 
 
e. Endereço para recebimento dos papers  
Solicita-se o encaminhamento dos textos por e-mail no seguinte endereço: 
workshop.geict.2017@gmail.com até o prazo de 15 de maio de 2017. 
 
 

  


