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EDITAL DO 5º CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR EM SOCIAIS E HUMANIDADES 

(CONINTER) 

 

O 5º Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (CONINTER), evento 

da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociais e 

Humanidades (ANINTER-SH), terá como tema  

 

DESENVOLVIMENTO, DEMOCRACIA E INTERDISCIPLINARIDADE 

O 5º Coninter propõe-se a discutir as relações existentes entre um projeto de desenvolvimento 

democrático e a geração de saberes que transcendam as fronteiras disciplinares. Um projeto 

de desenvolvimento democrático abre espaço para a participação de atores não-estatais, 

respeitadas suas características individuais e culturais, bem como seus direitos individuais e 

coletivos. A democracia caracteriza-se pela disputa de visões de mundo, saberes, políticas 

públicas e métodos de gestão que expressem as demandas sociais e as concretizem em um 

projeto de desenvolvimento que oriente as ações estatais. A construção deste projeto de 

desenvolvimento democrático exige, cada vez mais, conhecimentos que reflitam e construam 

abordagens multidimensionais e complexas sobre os problemas e desafios colocados à 

população, sendo a interdisciplinaridade essencial a esta caracterização e construção. O 5º 

Coninter discutirá o desenvolvimento, a democracia e a interdisciplinaridade a partir de temas 

concretos e centrais que reflitam as demandas da sociedade e o estabelecimento de pontes 

entre os três elementos elencados.  

 

Local: Universidade de Brasília (UnB) 

Data: 22/11/2016 a 25/11/2016 

 

I – Comissão Organizadora: Doriana Daroit (UnB), Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi (UnB), 
Ana Maria Nogales Vasconcelos (UnB), Wilson Madeira Filho (UFF), Vanessa Maria de Castro 
(PPGDH/UnB), Eduardo José Marandola Jr. (ICHSA/Unicamp), Fernanda Litvin Villas Bôas 
(PPGDSCI/UnB), Cristiana Ramalho (PPGDSCI/UnB), Lara Silva Laranja (PPGDSCI/UnB), Lennon 
Oliveira Junqueira (PPGDSCI/UnB), Maria Fernanda Brunieri (PPGDSCI/UnB), Luciana Guedes 
(PPGDSCI/UnB). 
 
 
II – Comissão Científica: Doriana Daroit (UnB), Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi (UnB), Ana 
Maria Nogales Vasconcelos (UnB), Wilson Madeira Filho (UFF), Vanessa Maria de Castro (UnB), 
Eduardo José Marandola Jr. (Unicamp), Leonardo Castriota (UFMG), Francisco Ramos de Farias 
(UFRJ), Carlos Henrique Medeiros (UENF), Ana Keila Pinezi (UFABC). 
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DATAS RELEVANTES 

09/09/2016: Lançamento do edital e abertura de propostas de GTs 

26/09/2016: Prazo final para envio de propostas de GTs 

30/09/2016: Divulgação das propostas de GTs selecionadas e chamada para resumos 
expandidos 

21/10/2016: Prazo final para envio dos resumos 

26/10/2016: Divulgação dos resumos aprovados e chamada para envio de trabalhos completos 

08/11/2016: Prazo final para pagamento da taxa de inscrição com apresentação de trabalho 

14/11/2016 a 18/11/2016: Período de pagamento para participação no evento (sem 
apresentação de trabalho) 

22/11/2016: Seminário de Coordenadores de PPGs ou seus representantes 

23 a 25/11/2016: CONINTER 5 

02/12/2016: Data final de envio dos trabalhos completos 

31/12/2016: Lançamento dos anais 

 
 
PROGRAMAÇÃO 

 

 22/11/2016 
Terça-feira 

23/11/16 
Quarta-feira 

24/11/16 
Quinta-feira 

25/11/16 
Sexta-feira 

8:00 – 10:00 Seminário de 
coordenadores 

de PPGs/ 
representantes 

Inscrições Visita por adesão Visita por adesão 
9:00 - 9:30 Café Café Café 

9:30 - 11:30 Mesa Capes 
 

Grupos de 
trabalho 

Mesa redonda 2 
 

11:30 - 13:00 Almoço Almoço Almoço Almoço 
13:00 - 15:00 

Seminário de 
coordenadores 

de PPGs/ 
representantes 

Grupos de 
trabalho 

Grupos de 
trabalho 

Grupos de 
trabalho 

15:00 - 15:30 Café Café Café 
15:30 - 17:30 Mesa redonda 1 

 
Conferência 

 
Mesa redonda 3  

17:30 - 18:00 
 

 Intervalo, com 
lançamento de 

livros 

Intervalo, com 
lançamento de 

livros 

Encerramento 

18:00 - 20:00  Assembleia  Comunicações 
orais 

coordenadas  

 

21:00  Jantar por 
adesão 

  

 
SEMINÁRIO DE COORDENADORES DE PPGS/REPRESENTANTES 
Visa discutir experiências, desafios e promover o intercâmbio entre os PPGs da área. 
 
CONFERÊNCIA: Arturo Escobar (a confirmar) 
 
MESAS 
Mesa Capes - Tendências e avaliação para a área 
Mesa redonda 1 - Cultura, democracia e desenvolvimento 
Mesa redonda 2 - Políticas públicas, desenvolvimento e sociedade 
Mesa redonda 3 - Território, ambiente e desenvolvimento  
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GRUPOS DE TRABALHO (GTs) 

1. As propostas de GTs devem contemplar, preferencialmente (mas não exclusivamente), 
as seguintes temáticas: ciências, humanidades e interdisciplinaridade; cultura e 
desenvolvimento; cultura e memória; democracia e movimentos sociais; democracia, 
direitos humanos e cidadania; justiça, segurança pública e cidadania; território, 
ambiente e sociedade; estudos de gênero, sexualidades e corporalidades; arte, 
sociedade e desenvolvimento; religião e sociedade; questões etnicorraciais, educação 
e desenvolvimento; educação e sociedade; educação e tecnologia; saúde e 
desenvolvimento; população e desenvolvimento; economia e trabalho; gestão de 
políticas públicas e desenvolvimento; monitoramento e avaliação de políticas públicas 
e desenvolvimento. 

2. Cada proposta para os GTs deve apresentar 2 coordenadores de PPGs distintas que 
trabalharão em conjunto. Um critério importante para seleção da proposta será a 
origem dos proponentes, visando contemplar o maior número possível de PPGs da 
área.  

3. As temáticas foram elaboradas considerando-se os congressos anteriores. No 5º. 
CONINTER, devido ao contingenciamento de recursos o número de GTs será limitado a 
disponibilidade de infraestrutura. 

4. As propostas para os GTs, conforme ficha de inscrição disponível no site da Aninter, 
deverão ser remetidas em anexo para o e-mail coninter2016@gmail.com.   
 

RESUMOS EXPANDIDOS E APRESENTAÇÃO 
1. Cada GT comportará de 10 a 12 trabalhos para apresentação oral e 15 pôsteres 

(comunicação oral coordenada), sem distinção entre uns e outros e com garantia de 
publicação nos anais dos trabalhos completos para todos os casos. Os resumos 
expandidos, juntamente com a ficha de inscrição, disponível no site, deverão ser 
remetidos em anexo para o e-mail coninter2016@gmail.com, em texto padrão Word, 
contendo entre 2 a 3 páginas numeradas, em Times New Roman com título em caixa 
alta e negrito (TNR 14), espaço simples, seguido do texto do resumo em TNR 12, 
espaço 1,5. Os resumos deverão conter Introdução, Fundamentação teórica, 
Resultados alcançados, Conclusões e principais referências bibliográficas, conforme 
modelo disponibilizado no site www.aninter.com.br.  

2. Caberá aos coordenadores do GT definir os trabalhos que serão apresentados durante 
a sessão do GT e aqueles que serão apresentados no formato de pôsteres durante a 
sessão de Comunicações Orais Coordenadas. 

3. Será aceito um trabalho por autor principal, admitindo-se até 3 coautorias. O autor 
principal deverá ser doutor, mestre ou estar cursando mestrado. Graduados e 
graduandos só poderão figurar como coautores. 

4. O trabalho aceito só estará definitivamente inscrito após pagamento da Taxa de 
inscrição única por trabalho aceito, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 
A taxa de inscrição deve ser paga através de depósito no Banco do Brasil S.A. (001), 
agência 2948-3, conta corrente 30.496-4, ANINTER-SH, CNPJ 17.799.192/0001-40, com 
remessa de comprovante para o e-mail aninter-sh@hotmail.com até o dia 08 de 
novembro de 2016, indicando nome do autor ou autores, título do trabalho e GT 
escolhido. Não ocorrendo a regularização do pagamento, o trabalho estará eliminado e 
será convidado para apresentação o próximo trabalho aprovado no GT, se houver. 
Estarão dispensados do pagamento da Taxa de inscrição os membros da Comissão 
Executiva e os Coordenadores de Grupos de Trabalho, no limite de um trabalho 
aprovado para apresentação. 

5. O pagamento da taxa de participação para ouvintes será realizado entre 14 e 
18/11/2016, no valor de R$50,00.  

mailto:coninter2016@gmail.com
mailto:coninter2016@gmail.com
http://www.aninter.com.br/
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6. Para apresentação oral do trabalho e publicação nos anais far-se-á necessária a 
presença de pelo menos um de seus autores. Cada GT terá duas sessões sendo que 
cada sessão contará com um máximo de 6 (seis) trabalhos e cada trabalho terá o prazo 
mínimo de 15 (quinze) minutos de apresentação, seguidos de comentários dos 
coordenadores e debates. Os resumos expandidos selecionados circularão por e-mail 
entre os integrantes de cada GT sob responsabilidade de envio dos Coordenadores de 
GT. 

7. Terão direito a certificado apenas os autores e coautores associados presentes, que 
tenham assinado a lista de presença na sessão de apresentação. 

 
 

TRABALHOS COMPLETOS 
1. Os trabalhos completos, advindos das apresentações orais e das apresentações em 

forma de pôster, deverão ser remetidos para o e-mail coninter2016@gmail.com em 
texto padrão Word, contendo entre 12 e 18 páginas numeradas, em letra Times New 
Roman com título em caixa alta e negrito (TNR 14), seguido de identificação dos 
autores em TNR 11, e seguido de resumo entre 10 e 15 linhas em português e em 
inglês, com 3 palavras-chave, em TNR 11, espaço simples, seguido do texto do artigo 
em TNR 12, espaço 1,5 - citações em TNR 11, espaço simples e recuo de 4cm -, sistema 
autor-data para as referências, conforme modelo disponibilizado no site 
www.aninter.com.br. Os trabalhos originais poderão ser remetidos em português, 
espanhol ou inglês. Se os textos estiverem em português ou em espanhol devem, além 
do resumo, conter abstract em inglês. Se os textos forem remetidos em inglês devem 
conter resumo em português. 

2. Serão publicados nos anais os trabalhos que, regularmente inscritos, tenham sido 
apresentados no CONINTER por pelo menos um de seus autores. Cada GT representará 
um volume nos anais. Os textos das mesas de debate constituirão um novo volume ou 
livro independente, a critério da Comissão Executiva. 

 
LIVROS E REVISTAS 

Para o lançamento de livros e revistas, a inscrição dar-se-á através de solicitações dos 
associados ao 5º CONINTER para o e-mail coninter2016@gmail.com até 08 de novembro de 
2016.  
 

mailto:coninter2016@gmail.com
http://www.aninter.com.br/
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