I Seminário Internacional
Questões de Moral, Moral em Questão: Sociologia e Antropologia
do Bem em Tempos Desafiadores

Chamada de trabalhos
O I Seminário Internacional Questões de Moral, Moral em Questão: Sociologia e
Antropologia do Bem em Tempos Desafiadores, que terá lugar em 8, 9 e 10 de junho de
2020 no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), conta, em sua programação, com três sessões de Grupo de Trabalho (GT)
destinadas a mestres, mestrandos, doutorandos e doutores das diversas áreas das
ciências sociais cujas pesquisas possam contribuir para a consolidação das áreas da
sociologia e antropologia da moral. A presente Chamada de Trabalhos é um convite a pósgraduandos de todo o país interessados por essas áreas, e estabelece abaixo os principais
procedimentos e prazos a serem cumpridos para submissão de resumos e posterior envio
dos trabalhos completos que serão apresentados e debatidos no evento.
Observações iniciais
Graduandos interessados nessa atividade do Seminário são bem-vindos, mas poderão
participar das sessões de GT apenas como ouvintes.
As submissões dos resumos de trabalho a serem avaliados pela organização do
Seminário deverão ser feitas exclusivamente por meio de sistema eletrônico on-line,
disponível no website www.moralemquestao.org. Os trabalhos completos deverão ser
enviados para o endereço eletrônico contato@moralemquestao.org.
Os trabalhos selecionados pela organização do evento serão distribuídos nas três
sessões de GT previstas na programação de acordo com as principais temáticas
discutidas por seus autores, com vistas a que os debates e reflexões coletivas em todas
as sessões sejam igualmente densos e produtivos. Cada sessão contará com um
coordenador e com um debatedor a serem apontados pela organização do evento de
acordo com os principais temas abordados em cada sessão.
Principais prazos
Chamada de trabalhos
Submissão de resumos
Divulgação de trabalhos aceitos e
da composição das sessões
Envio dos trabalhos completos

10/02/2020
Até 10/03/2020
Até 24/03/2020
Até 18/05/2020

Submissão de resumos
Os resumos a serem submetidos no prazo acima estipulado deverão ter no máximo
1.000 caracteres (com espaços). No ato da submissão do resumo o/a/os/as autor/a/es
deverá/ão registrar também o título do trabalho e cinco palavras-chave.
Formatação dos trabalhos
Os trabalhos completos a serem enviados no prazo acima estipulado devem seguir as
seguintes orientações de formatação:
✓ De 20 a 30 páginas A4 já com a bibliografia
✓ Espaçamento entre linhas de 1,5
✓ Fonte Times New Roman 12pts
✓ Margens: superior = 3,3cm; inferior = 2,5cm; laterais = 2,9cm
Importante
A organização do seminário infelizmente não financia a participação dos pesquisadores
nos GTs.
Serão concedidos certificados a todos os autores de trabalhos.
Dúvidas e outras questões devem ser enviadas para o e-mail:
contato@moralemquestao.org

