FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP
DIRETORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO
EDITAL DE SELEÇÃO 03/2022
Edital para Inscrição de Grupos de Trabalho para o XI Seminário de Pesquisa e Extensão da ESP

A Coordenação de Pesquisa e Extensão – CPEx da Sociologia e Política - Escola de Humanidades
torna público o presente edital de abertura de inscrições para a seleção de Grupos de Trabalho (GT)
para o XI Seminário de Pesquisa e Extensão, que será realizado presencialmente no período de 07 a
11 de novembro de 2022 nas dependências da Escola.
1. Período e local de inscrição
As inscrições de GT’s poderão ser feitas de 01/05/2022 a 31/05/2022, em formulário próprio
disponível em: https://forms.gle/cAWDn28KVg1iQgmZA
2. Composição da coordenação de Grupo de Trabalho (GT)
● Recomenda-se a composição de coordenações interdisciplinares e intercursos.
● A coordenação do GT pode ser composta por até 3 docentes, como segue:
o Pelo menos um/uma com titulação de doutor/a;
o Inclua docentes de graduação de cursos FESP diferentes;
o Inclua docentes de pós-graduação; e
o Um/a docente poderá ser convidado externo.
3. Dados para inscrição de GT
● Para realizar a inscrição do GT, um dos/as coordenadores/as deverá fornecer os seguintes
dados (próprios e dos/as demais coordenadores/as): i) nome dos/as coordenadores/as,
cursos e IES em que atuam e titulação; ii) título e ementa do GT.
● O formulário para inscrição está disponível em: https://forms.gle/cAWDn28KVg1iQgmZA
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● Os dados serão recebidos até o dia 31 de maio de 2022.
4. Processo de seleção
● Os GTs inscritos serão submetidos à seleção pela Comissão Organizadora, que avaliará a
relevância do tema do GT e as possibilidades de construção de propostas colaborativas.
5. Número de GTs
Serão aprovados até 15 GTs nas áreas dos cursos mantidos pela FESPSP. A relação temática entre
os GTs sugeridos será analisada e, havendo superposição de tema, poderá ser solicitada a fusão das
propostas.
6. Organização dos GTs
● As sessões dos GTs serão realizadas nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2022, nos
períodos matutino e noturno, podendo haver mais de uma sessão por GT;
● As sessões terão duração de, no máximo, 4 horas e poderão ser apresentados até 6 (seis)
trabalhos por sessão;
● As sessões serão coordenadas por um/a mediador/a e haverá um/a debatedor/a para
comentar os trabalhos;
● Deverão ser selecionados trabalhos de alunos/as de graduação e pós-graduação lato e
stricto sensu; mestres e doutores e, da mesma forma, das Escolas de Ensino Médio
convidadas para o evento;
● Os/as responsáveis pelos GTs receberão um manual com maiores informações e
orientações que deverão ser consideradas para o bom desenvolvimento dos trabalhos.
7. Responsabilidade dos/as Coordenadores/as de GT
É responsabilidade dos/as coordenadores/as de GT:
● Aprovar os resumos de trabalhos;
● Montar as sessões de apresentação;
● Convidar os/as debatedores/as e mediadores;
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● Distribuir os trabalhos completos para os/as debatedores/as das mesas;
● Acompanhar as atividades das mesas durante o Seminário;
● Atentar-se às demais orientações que serão encaminhadas, oportunamente, pela
Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão para o bom andamento das atividades.
8. Divulgação dos resultados
● A lista dos GTs aprovados será divulgada por e-mail, na Internet e nos murais da FESPSP, até
o dia 30 de junho de 2022.
São Paulo, 27 de abril de 2022.

Profª Drª. Carla Regina Mota Alonso Diéguez
Diretora Acadêmica

Profª Drª. Maria Rosa Crespo
Coordenadora de Pesquisa e Extensão

Comissão Organizadora
Prof. Dr. Douglas Murilo Siqueira
Coordenador Administração

Profª Drª. Isabella Kalil
Coordenadora Sociologia e Política

Profª Drª. Valéria Martin Valls
Coordenadora Biblioteconomia e Ciência da
Informação

Prof. Dr. Rodrigo Estramanho de Almeida
Coordenador de Pós-Graduação
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