
NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Trabalhos aprovados para apresentação oral: 
Os apresentadores terão no máximo 10 minutos para exposição. Poderão usar 
material para projeção audiovisual – não sendo obrigatória a utilização deste. 
 
A Comissão Científica do evento se reserva ao direito de alterar as formas de 
apresentação. 
 
Trabalhos selecionados para apresentação em banner: 
Os banners deverão ser enviados até o dia 03/11/2021, no modelo que será 
disponibilizado junto com a relação dos aprovados. 
Os banners serão postados na plataforma do evento. Para cada trabalho, haverá um 
chat disponível para interação com os demais participantes do evento. Assim, durante 
o evento os autores deverão monitorar o chat de seu respectivo banner para possíveis 
interações, conforme orientações que serão enviadas junto com o modelo do banner. 
 

TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ E DE DIREITOS AUTORAIS 
 

Após divulgada a lista de trabalhos aprovados, será disponibilizado o Termo de Cessão 
de Imagem e Voz e de Direitos Autorais para os/as autores/as encaminharem, 
devidamente preenchido e assinado, para o e-mail da Comissão Organizadora do evento 
(sepome@ucpel.edu.br) até o dia 03/11/2021. 
  

PUBLICAÇÃO DOS ANAIS 
 
Os trabalhos aprovados (apresentação oral e banner), com a inscrição paga de um dos 
autores, serão publicados integralmente nos anais do evento. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Os trabalhos completos submetidos ao evento serão avaliados pela Comissão Técnico 
Científica, de acordo com os seguintes critérios: 
Adequação do tema aos eixos do evento; 
Clareza na delimitação do objeto/problematização; 
Linguagem científica e argumentação coerente; 
Atualidade e relevância social e para a área de conhecimento; 
Adequação às normas do evento. 
 

RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO DOS TRABALHOS 
 
Os/as autores/as das produções científicas submetidas ao VIII SEPOME serão os/as 
únicos/as RESPONSÁVEIS pela veracidade das informações fornecidas, o que inclui o uso 
de imagens e a compilação, em parte ou na íntegra, de obras não autorizadas pelos 
detentores dos direitos autorais. Dessa forma, os realizadores do VIII Seminário de 
Políticas Sociais no MERCOSUL, o Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e 
Direitos Humanos e a Universidade Católica de Pelotas ficam isentos de qualquer 
responsabilidade civil ou penal. 
 


