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CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE RELATOS DE PESQUISA BASEADOS 

NAS DISSERTAÇÕES DE MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DA UEPG 

 

O Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas da UEPG, 

mediante disponibilidade de recursos proveniente da PROAP/CAPES, lançará o 2º 

Cadernos de Pesquisa Social com o objetivo de relatar as investigações desenvolvidas 

pelos alunos e defendidas nos 03 últimos anos. 

Esta iniciativa busca publicizar os resultados alcançados e o percurso  

metodológico construído pelos alunos do Programa. Esta proposta atende, também, as 

orientações/recomendações da CAPES. 

Os Coordenadores do 2º Caderno de Pesquisa Social serão os seguintes 

professores: Prof.  Dr. Constantino Ribeiro de Oliveira Jr. e Prof.ª Dr.ª Maria Julieta 

Weber Cordova. 

 

Formato exigido para apresentação do texto: 

Título centralizado em negrito, caixa alta; 

Autores: orientando(a), orientador(a) e co-orientador(a) alinhado à direita, sendo que a 

titulação, formação e atuação (Grupos de Pesquisa, Programa de Pós-Graduação, etc..) 

deverá ser apresentado em um parágrafo com o máximo de cinco linhas e salvo em 

arquivo separado do artigo.   

E-mail para contato deve estar em nota de rodapé; 

Introdução: apresentação do objeto, problematização e contextualização da pesquisa; 

Metodologia: exposição do percurso metodológico construído pelo pesquisador; 

Resultados: apresentação do debate teórico e da sistematização do material empírico; 

Conclusão; 

Referências. 

 

Formatação do texto: 

- Digitado em Word for Windows ou programa compatível; papel A4; fonte Times New 

Roman 12; espaçamento entre linhas 1,5; margens 2,5 (superior, inferior, esquerda, 

direita); máximo de 15 páginas. As citações, quadros, tabelas , figuras, notas e 

referências devem atender ao “Manual de normalização bibliográfica para trabalhos 

científicos” (Editora UEPG, 2009). 

 

Prazos: 

- Inscrição: 01/08/2013 – 07/10/2013; 

- Local: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas – Interdisciplinar -   

Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Pós-Graduação - CIPP, Campus Universitário de 

Uvaranas; 

- Um dos autores deverá entregar pessoalmente uma versão impressa e uma digital 

(CDROM – PDF); 



- Divulgação dos autores e textos selecionados: 02/12/2013 na página do Programa de 

Mestrado (http://sites.uepg.br/ppgcsa/). A partir desta data o material selecionado será 

encaminhado para publicação junto à Editora UEPG. 

 

Critérios de Seleção: 

 

Impacto regional da pesquisa. 

Qualidade e coerência do texto. 

Originalidade. 

Atualidade da temática de pesquisa. 

Consistência teórica e metodológica 

Relevância social e natureza interdisciplinar da pesquisa. 

Os artigos serão submetidos à avaliação pelo Colegiado do Programa e pelo Conselho 

Editorial da Editora UEPG. 

 

Observações: 

Os autores não receberão pró-labore ou premiação pela publicação dos textos. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Título: 

 

Autores: 

 

Banca examinadora da dissertação: 

 

 

Houve sugestão de publicação ( ) sim ( ) não 

 

E-mail: 

 

Telefone: 

 

Endereço: 

 

Anexar cópia da ata de defesa 

 

 

Assinatura de autor(a) e co-aotores: 


