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CHAMADA PARA MINICURSOS 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 
 

O Simpósio Internacional Estado, Sociedade e Políticas Públicas é um evento 

promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFPI desde 2016. 

Nesses seis anos, o SINESPP vem se constituindo em um evento consolidado na região 

Meio-Norte e Nordeste do Brasil, atraindo pesquisadores, profissionais e estudantes da 

área, como o comprova 935 inscritos e 355 trabalhos apresentados em sua última edição. 

A temática principal, Desigualdades e Políticas Públicas: (Des) Proteção Social, In 

(Certezas) e Resistências, ao tempo em que reune as linhas de pesquisa do Programa, 

possibilita que, nos três dias do evento (23 a 26 de agosto), seja desmembrado em 

subtemas expostos em conferências, mesas redondas, comunicações orais, pôsteres, mesas 

coordenadas e minicursos. Desse modo, oferecem-se distintos enfoques e, principalmente, 

diversificados modos de abordagens. 

Os minicursos terão como finalidade discutir e debater temas específicos das 

políticas públicas, de estudos dos pesquisadores ou, ainda, aqueles que despertem 

interesse, especialmente, de graduandos, pós-graduandos e profissionais do Serviço Social 

ou das Ciências Humanas em geral. Convidamos docentes, pesquisadores e profissionais a 

submeterem suas propostas, conforme as instruções a seguir: 

 

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE MINICURSOS 

 

SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE MINICURSOS 

 

1.1. As inscrições para submissão de propostas de minicursos para serem oferecidos no IV 

SINESPP estarão abertas de 13 de abril a 13 de junho/2022; 

1.2. As propostas poderão ser apresentadas por até dois autores que deverão, no ato de 

inscrição do minicurso, indicar: Instituição de origem, categoria, endereço, telefone e e-

mail. 

1.3. Os ministrantes dos minicursos não pagarão taxa de inscrição no IV SINESPP; 
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1.4. A proposta deve contemplar uma carga horária de 04 h e o minicurso ser ministrado 

no dia 24.08.2022 das 8 às 12 horas; 

1.5. A proposta deve ser enviada para minicursosufpisinespp@gmail.com   

1.6. As temáticas dos minicursos deverão contemplar um dos eixos temáticos da 

CHAMADAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS NO IV SINESPP: 

• Estado, Movimentos Sociais e Políticas Públicas; 

• Trabalho, Questão Social e Políticas Públicas; 

• Democracia, Controle Social e Gestão Pública; 

• Seguridade Social: Assistência Social, Saúde e Previdência; 

• Avaliação de Políticas Públicas; 

• Educação, Sociedade e Políticas Públicas; 

• Direitos Humanos, Violência e Políticas Públicas; 

• Cultura, Sociedade e Identidades; 

• Questões de Gênero, Raça/Etnia e Geração; 

• Questões Agrária, Urbana e Ambiental. 

1.7. As propostas devem ser apresentadas no formulário indicado, preenchido em Língua 

Portuguesa, em formato PDF, digitado em fonte Times New Roman, corpo 12, com 

espaçamento normal entre os caracteres, justificado, margens superior e esquerda em 3 cm 

e inferior e direita em 2 cm, espaço 1,5 cm entre as linhas e parágrafo (recuo 

especial/primeira linha) em 1,25 cm. 

1.8. As propostas selecionadas serão notificadas até o dia 13.07.2022  

1.9. Os minicursos serão ministrados no dia 24 de agosto, no turno da manhã, no horário 

das 8h às 12h de forma remota, em link a ser enviado para o e-mail dos ministrantes e 

participantes inscritos também com a informação da sala virtual. Os(as) autore(a)s 

proponentes deverão estar na sala virtual até 15 minutos antes do horário para teste dos 

instrumentos e outras providências necessárias. 

1.10. Todo o material preparado para apresentação no minicurso deverá ser encaminhado 

à comissão até o dia 22 de agosto pelo e-mail: minicursosufpisinespp@gmail.com.   

1.11. Outras informações poderão ser adquiridas pelo e-mail 

minicursosufpisinespp@gmail.com.   
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1.12. Os casos omissos nestas “Orientações gerais para minicursos/ SINESPP...” deverão 

ser apresentados por e-mail e serão julgados pela Comissão/SINESPP, conforme natureza 

da questão, não cabendo recurso da decisão. 

 

Teresina (PI), 24 de março de 2022 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO IV SINESPP –  

COORDENAÇÃO DE MINICURSOS 
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FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE MINICURSO 

 

1. Identificação 

• Título do minicurso: 

• Proponente(s):  

• Formação:  

• Cargo/Instituição:  

• Endereço:  

• Tel.:  

• E-mail: 

2. A Proposta (MODELO) 

 

• Resumo: (até 200 palavras)  Apresentação da problemática/temática o minicurso e 

justificativa da oferta do minicurso; 

• Objetivo: 

• Conteúdo: 

• Recursos didáticos: 

• Público-alvo e nº de vagas: 

• Resultados esperados 


