ADITAMENTO DO EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS
E DE PARTICIPAÇÃO DE ESTUDIOSOS E PESQUISADORES
A Coordenação Geral do I-CIDE-UFMG / I-CIPEDE-PRUNART-UFMG adita o Edital de Chamada
de Artigos e de Participação de Estudioso e Pesquisadores, nos seguintes termos:

EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS E DE PARTICIPAÇÃO DE ESTUDIOSOS E PESQUISADORES
1) Nova redação:
“3. Os trabalhos encaminhados à submissão deverão atender aos objetivos do Congresso, podendo alinhar-se a qualquer um dos
eixos temáticos abaixo:
[...]
XIV. A mulher, o trabalho e a economia.”

2) Nova redação:
“4. Os eixos temáticos indicados na cláusula 3 deste Edital serão distribuídos, para a finalidade de apresentação de trabalhos no I
CIPEDE
PRUNART-UFMG, em GRUPOS DE TRABALHO (GT), que se organizarão conforme a seguinte distribuição:
GRUPO DE TRABALHO A: eixo temático I;
GRUPO DE TRABALHO B: eixo temático II;
GRUPO DE TRABALHO C: eixos temáticos III, VI, XII;
GRUPO DE TRABALHO D: eixos temáticos V e XI;
GRUPO DE TRABALHO E: eixos temáticos VII e X;
GRUPO DE TRABALHO F: eixos temáticos IX, XIII e XIV;
GRUPO DE TRABALHO G: eixos temáticos IV e VIII.”

3) Nova redação:
“12. Os procedimentos para a aceitação dos trabalhos científicos obedecerão ao seguinte calendário:
I. Envio de trabalhos para submissão: até 18/08/2019, às 23h59. Prazo prorrogado até dia 26/08/2019, às 23h59.
II. Avaliação dos trabalhos submetidos: até 26/08/2019. No caso de trabalhos acadêmicos submetidos durante o período de
prorrogação de prazo, a avaliação dos trabalhos se dará até 30/08/2019.
III. Divulgação da lista dos trabalhos aprovados: até 28/08/2019. No caso de trabalhos acadêmicos submetidos durante o período
de prorrogação de prazo, a divulgação dos trabalhos aprovados se dará a partir de 28/08/2019.

IV. Encaminhamento do texto definitivo dos artigos científicos relativos aos resumos expandidos aceitos e apresentados
no Congresso com o atendimento de eventuais recomendações da Banca Estimuladora dos Trabalhos Científicos (BET): até
07/10/2019, às 23h59.”

4) Nova redação:
“13. Não há limitação máxima de número de trabalhos acadêmicos que poderão ser submetidos por cada autor, devendo
cada um deles ser encaminhado em Formulários Eletrônicos distintos, não se admitindo a submissão de mais de um
trabalho acadêmico em um mesmo Formulário.”

5) Nova redação:
“17. Serão admitidos trabalhos acadêmicos com, no máximo, 2 (dois) autores, exigindo-se destes a titulação mínima de
graduados. Admitir-se-ão trabalhos acadêmicos de autoria de graduandos, desde que em coautoria com professores ou
com pós-graduandos ou pós-graduados. Em caso de autoria de graduandos, excepcionalmente, serão admitidos trabalhos
com, no máximo, 3 (três) autores.
17.1. Em caso de coautoria, caberá, exclusivamente, ao autor que realizar a submissão do trabalho acadêmico a
responsabilidade pela
indicação e fornecimento dos dados do coautor, no Formulário Eletrônico regulamentado na cláusula 10.2.1 deste Edital.
17.2. O autor que realizar a submissão do trabalho será responsável exclusivo pela veracidade das informações indicadas
no corpo do e-mail
e na folha de rosto, referentes ao(s) nome(s), endereço(s) eletrônico(s) e dados curriculares do(s) autor(es) do artigo
científico.
17.3. Após a submissão do trabalho, conforme as normas da Seção III deste Edital, não serão admitidos pedidos de
inclusão ou alteração de autores. Tampouco serão aceitos pedidos de alteração na ordem dos nomes dos autores, em
relação à sequência originalmente apresentada no Formulário Eletrônico indicado na cláusula 10.2.1. deste Edital.”

