NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS - MESAS
COORDENADAS
A Comissão Organizadora do IV Simpósio Internacional sobre Estado,
Sociedade e Políticas Públicas – SINESPP divulga normas de funcionamento e
apresentação das mesas coordenadas.
1 APRESENTAÇÃO
As Mesas Temáticas Coordenadas têm o objetivo de promover apresentações
sobre produções do conhecimento no campo das Políticas Públicas e gerar
comunicações e debates entre os núcleos de pesquisa consolidados, pesquisas
conjuntas em diferentes instituições e redes de pesquisas. Propõem-se a
construção de espaço científico que reforcem as pesquisas que agregam as
dimensões teóricas e de pesquisas de campo sobre Estado, Sociedade e
Políticas Públicas, concentrando-se nos seguintes eixos temáticos: Estado,
Movimentos Sociais e Políticas Públicas; Seguridade Social, Assistência Social,
Saúde e Previdência; Questões de Gênero Raça/Etnia e Geração; Questão
Agrária, Urbana e Rural. Todos esses eixos possuem interfaces com os temas
que norteiam a pesquisa acadêmica e científica organizada pelos Grupos
Temáticos de Pesquisas vinculados à Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) Link: http://www.abepss.org.br/gtps.html.
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral:
Fomentar o debate sobre as produções de conhecimento realizadas por núcleos
e grupos de pesquisas concentrados nos campos teóricos sobre Estado,
Sociedade e Políticas Públicas.
2.2 Objetivos Específicos:
Promover a apresentação dos trabalhos científicos coletivos de Núcleos e
Grupos de Pesquisa;
Fomentar a divulgação e comunicação entre diferentes Núcleos e Grupos de
Pesquisa;
Criar espaço de debates sobre pesquisas teóricas e de campo em espaço de
produção coletiva.

3 METODOLOGIA
3.1 As mesas coordenadas são compostas por até 04 pesquisadores (as), sendo
01 coordenador(a) que compõe determinado Núcleo ou Grupo de Pesquisa, com
a proposição de apresentarem produções coletivas do conhecimento científico.
Assim, a metodologia adotada para essa edição visa não apenas apresentar as
produções acadêmicas de cada pesquisador, mas por meio do debate construir
sínteses intencionais sobre a temática geral de cada eixo temático para o qual o
trabalho foi inscrito, bem como pensar as interconexões existentes entre os
textos individuais e os textos coletivos. Tal proposição tem por objetivo pensar
os percursos da pesquisa científica e os seus resultados.
4 REGRAS DE FUNCIONAMENTO DAS MESAS COORDENADAS
4.1 As mesas coordenadas acontecerão de forma simultânea, no dia 26 de
agosto de 2022, no horário das 08h às 10h, com sala virtual (Google Meet) para
cada inscrição de mesa coordenada aprovada, identificada por seus respectivos
títulos e autores/as.
4.2 O tempo geral de funcionamento de cada mesa coordenada será de duas
horas, em que cada autor terá 20 minutos de apresentação do seu trabalho, em
seguida será realizado comentários pelo coordenador (a) durante 10 minutos da
mesa e aberto o debate com os ouvintes e entre o próprio grupo em 30 minutos.
4.3 Para cada mesa coordenada será criada uma sala virtual pela plataforma
Google Meet, organizada por um(a) coordenador(a) de mesa e um monitor. O
(a) coordenador (a) de mesa terá a função de manter a comunicação permanente
via correio eletrônico com todos (as) pesquisadores (as) com trabalhos inscritos
nas mesas coordenadas com objetivo de apresentar a metodologia das mesas,
orientar o acesso virtual e apresentá-los.
4.4 Haverá uma sala de reunião virtual (Google Meet) para cada mesa
coordenada aprovada no IV SINESPP conforme resultados divulgados. O link de
acesso da sala virtual será encaminhado ao e-mail dos participantes e também
estará disponível no site do SINESPP.
4.5 Cabe a coordenação das mesas coordenadas, em conjunto com monitores,
fazer o agendamento prévio das sessões com envio de links aos expositores da
mesma e publicado na página individual de cada participante inscrito no
SINESPP.

5 DOS PAPÉIS DOS MONITORES E MEDIADORES
5.1 Cada sala deverá ter necessariamente: 01 monitor e 01 estudante de pósgraduação do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, que terá a
atribuição de mediar o debate na sessão virtual de apresentação.
5.2 Aos monitores competem os trabalhos técnicos da sessão virtual: verificar
microfones, selecionar as perguntas feitas no chat e repassá-las ao mediador da
sessão.
5.3 Os monitores deverão realizar o controle dos microfones e câmeras dos
ouvintes, que deverão permanecer desligar, privilegiando a comunicação pelo
chat.
5.4 Aos (as) mediadores (as) competem: apresentar a mesa coordenada,
informando o título, os autores, currículos, filiação acadêmica e institucional e o
grupo de pesquisa.
5.4.1 O/ A mediador (a) deverá controlar o tempo de apresentação, informando
o início e o término de cada fala.
5.4.2. Caberá ao/a monitor (a) a função de enviar o link para realização da lista
de frequência faltando 30 minutos para a finalização das mesas coordenadas.
5.4.3 Ao final, o/a mediador (a) deverá apresentar as questões para o debate e
realizar uma síntese integrativa dos trabalhos apresentados.
6 DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 O/a coordenador/a do trabalho em grupo aprovado para a mesa coordenada
e demais autores que compõe o grupo de trabalho deverão estar inscritos no
evento, bem como deverão estar presentes na seção de apresentação de mesas
coordenadas organizada pela Comissão de Mesas Coordenadas na sua
respectiva sala de apresentação, que será encaminhado pelo e-mail.
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