I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE MIGRAÇÃO E REFÚGIO: IMPACTOS DA
TENDÊNCIA GLOBAL NO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL GERAL
CHAMADA DE TRABALHOS – RESUMOS EXPANDIDOS
O Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre Migração da UFRGS (NEPEMIGRA)
torna público o presente Edital, que estabelece as regras e prazos para submissão de
resumos expandidos a serem apresentados nos painéis de apresentação de trabalhos do I
Seminário Estadual sobre Migração e Refúgio: Impactos da Tendência Global no Rio
Grande do Sul.
1 APRESENTAÇÃO DO EVENTO
1.1 O Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre Migração da UFRGS (NEPEMIGRA),
composto pelo Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados da UFRGS (GAIRE), a
Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) e o Projeto de Pesquisa sobre Geopolítica,
Refugiados e Imigrantes (GRIGs), têm a honra de realizar o I Seminário Estadual sobre
Migração e Refúgio: Impactos da Tendência Global no Rio Grande do Sul.
1.2 O evento acontecerá no Prédio Centenário da Escola de Engenharia da UFRGS
(localizado na Praça Argentina, nº 9, Centro Histórico, em Porto Alegre) durante os dias
04 e 05 de setembro de 2018, conforme programação constante no site
www.ufrgs.br/nepemigra.
1.3 O Seminário pretende estimular o debate sobre migração e refúgio, buscando
aproximar pesquisadores e universidades da Região Sul do país interessados em estudar
os fluxos de imigrantes e refugiados, suas razões, origens, destinos e transformações. O
evento também objetiva trocar experiências de ensino e de extensão, como o
atendimento jurídico e social, buscando abordar os temas de forma multidisciplinar e
transversal. Neste sentido, o seminário propõe fomentar o diálogo regional a partir do
ensino, pesquisa e extensão, visando à troca de conhecimentos, experiências e pontos de
vista sobre migração e refúgio na Região Sul do Brasil. Ademais, tem como propósito
qualificar o debate para o IX Seminário Nacional da Cátedra Sérgio Vieira de Mello,
que ocorrerá em outubro do corrente ano em Curitiba.

2 ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS
2.1 A submissão dos resumos expandidos se dará no período de 24 de julho até 12 de
agosto de 2018, de forma on-line, através do e-mail nepemigra@gmail.com, no formato
de arquivo em pdf. No título do e-mail deverá constar “Submissão de proposta de
resumo…” e o nome dos(as) autores(as).
2.2 Será permitida a submissão de um resumo expandido por pessoa, seja como autor(a)
ou como coautor(a).
2.3 Cada resumo expandido pode contar com até 2 (dois) coautores, além da(o) autor(a)
principal
2.4 O resumo expandido deve ter de 3 a 5 páginas e, de forma clara, demonstrar:
a. Título, centralizado, em maiúsculas e em negrito;
b. Nome dos(as) autores(as) alinhados à direita (com indicação, em nota de rodapé, da
formação acadêmica, vínculo institucional e e-mail);
c. Problema de pesquisa;
d. Objetivos;

e. Metodologia;
f. Aporte teórico;
g. Hipótese (quando houver);
h. Resultados parciais ou finais;
i. Conclusão.
2.5 Os resumos expandidos deverão ser submetidos observando as seguintes
disposições:
a. Tamanho do papel: A4 (29,7cm x 21 cm);
b. Margem superior e esquerda: 3 cm; Inferior e direita: 2 cm.
c. Fonte: Times New Roman, corpo 12;
d. Espaçamento entre linhas: 1,5.
3 AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS
3.1 A avaliação dos resumos expandidos será feita por uma Comissão Avaliadora
integrada por membros do NEPEMIGRA.
3.2 Os critérios de avaliação para a seleção dos resumos expandidos serão:
a) Relevância do tema;
b) Enquadramento na área temática do evento;
c) Qualidade do trabalho, considerando a consistência e clareza na exposição de ideias;
d) Originalidade;
e)Adequação às normas de formatação.
3.3 Os resumos expandidos selecionados para o evento serão divulgados a partir do dia
20 de agosto de 2018. As(Os) autores(as) serão informadas(os) por e-mail.
4. APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS
4.1 Os resumos expandidos serão apresentados no Painel de Apresentação de Trabalhos,
conforme a programação do evento. As(os) autoras(es) serão informadas(os) por e-mail
sobre o painel e horário em que seu resumo será apresentado.
4.2 Para a apresentação dos resumos expandidos, serão disponibilizados equipamentos
multimídia. Os arquivos deverão ser trazidos em cd ou pendrive, previamente revisados
quanto à sua integridade de gravação.
4.3 Cada apresentação terá tempo máximo de 15 minutos e posteriormente será aberta
para as discussões.
4.4 O(s) apresentador(es) deverá(ão) estar presente(s) no local da apresentação, com
antecedência mínima de 10 minutos do seu início.

5. DA CERTIFICAÇÃO E DAS PUBLICAÇÕES DOS TRABALHOS
5.1 Será fornecido certificado para todos que realizarem apresentação de trabalho e para
todos que obtiverem, no mínimo 75% de presença no encontro.
5.2 Os resumos expandidos apresentados no Painel de Apresentação de Trabalhos do
Seminário serão, posteriormente, publicados nos Anais do evento.

Porto Alegre, 23 de julho de 2018.

