
REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DOS ARTIGOS 

Os trabalhos na modalidade ARTIGO DEVERÃO SER SUBMETIDOS até o dia 01 de outubro de 

2021, através do email sipinf.trabalhos@pucrs.br atendendo as seguintes orientações:  

Atenção: Os Artigos não serão apresentados durante o evento portanto não será fornecido 

certificado de apresentação. Os artigos Aprovados serão Publicados nos Anais do Evento. 

1º |Serão aceitos até 02 trabalhos (poster e/ou artigo) por autor/autora ou em co-autoria. Cada 

trabalho deverá ter autor/autora principal e no máximo mais 02 co-autores/co-autoras, 

totalizando 03 autores/autoras por trabalho. Todos/todas deverão ter realizado inscrição no 

Seminário. 

 2º | Os trabalhos serão aceitos na língua portuguesa ou espanhola e devem ser vinculados ao 

tema do Evento políticas públicas, intersetorialidade e família; Pandemia-COVID 19, 

neoliberalismo  

3º|Os textos avaliados, quando aprovados pela Comissão Científica serão posteriormente 

publicados nos anais eletrônicos do evento. Reitera-se que os artigos aprovados NÃO SERÃO 

APRESENTADOS oralmente no evento, portanto, não será fornecido certificado por 

apresentação de artigo. A publicação do artigo é o próprio certificado.  

Atenção: Os Artigos NÃO SERÃO REVISADOS, QUANDO APROVADOS SERÃO PUBLICADOS 

INTEGRALMENTE SENDO O CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DOS AUTORES. O ARTIGO NÃO 

DEVE CONTER NENHUM MATERIAL QUE POSSA SER CONSIDERADO OFENSIVO OU 

DIFAMATÓRIO. A adequação gramatical e formatação são critérios na avaliação do trabalho.  

5º|As avaliações “às cegas” serão feitas por pares e o arquivo deve estar identificado om os 

nomes dos/das autores/autoras e será desidentificado por membro externo à Comissão 

Científica, antes do encaminhamento aos avaliadores/avaliadoras.  

6º|Os artigos serão avaliados para publicação pela Comissão Cientifica, e o resultado será 

publicado no site do evento. A Comissão Científica reserva-se o direito de não aceitar os 

trabalhos que não estejam alinhados às normas de publicação e critérios desse evento.  

7º| Não será fornecido certificado de publicação do artigo pois a própria publicação nos anais 

do evento é a certificação de publicação.  

8º |Autores/autoras  poderão solicitar que seu(s) artigo (s) seja excluído da programação ou que 

se faça alteração nos nomes até no máximo 05 dias antes da data de início do evento. 

 9º|Um mesmo artigo e/ou pôster somente concorrerá para uma forma de inscrição artigo e/ou 

pôster, não podendo ser inscrito nas duas formas 


