
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

CIRCULAR 002 - Vitória, abril de 2018. 

(atualizada em 23 de abril de 2018) 

 

A Coordenação Geral e a Comissão Científica da 5ª CONFERÊNCIA MUNDIAL DE 

COMBATE ÀS DESIGUALDADES ECONÔMICAS RACIAIS E ÉTNICAS convida professores e 

pesquisadores interessados em ministrar SIMPÓSIOS TEMÁTICOS durante a 5th WORLD 

CONFERENCE ON REMEDIES TO RACIALAND ETHNIC ECONOMIC INEQUALITY, que ocorrerá 

entre os dias 26 a 29 de setembro de 2018, na Universidade Federal do Espirito Santo – 

UFES, em Vitória – Espirito Santo – Brasil. 

 

I – DEFINIÇÃO 

1.1 É definido Simpósio Temático para a 5ª Conferência todos os tipos de atividades 

que, serão realizadas paralelamente nos dias 27 e 28 de setembro de 2018 de 

13:30 as 16:00, exemplo: mesa-redonda, roda de conversa, oficina, mini-curso, 

etc. 

1.2 As inscrições foram prorrogadas até o dia 10 de junho de 2018 pelo e-mail 

seminarioneabufes@gmail.com – assunto: SIMPÓSIO TEMÁTICO – NOME(s) 

AUTOR(es). 

1.3 Anexo ao e-mail, deverá conter a folha ementa, disponível para download em: 

bit.ly/modelo_5wcorreei 

 

II – CONDIÇÕES GERAIS 

2.1  As propostas de simpósios serão avaliadas e selecionadas pelo Comitê Geral da 

Conferência, levando em conta os critérios de diversidade regional e institucional 

e a relevância temática da proposta. 
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2.2  É vedada a apresentação de mais de uma proposta temática pelo(a) mesmo(a) 

coordenador(a) proponente.. 

2.3 O ato de inscrição implica no reconhecimento e concordância, por parte dos 

proponentes, de todas as condições estipuladas no presente edital e padrões 

estabelecidos no modelo apresentado. 

 Os proponentes selecionados autorizam a organização do evento, a divulgar sua 

imagem e voz por meio de som, vídeos, fotos e trabalhos na mídia, bem como 

nos materiais de divulgação a serem produzidos (folders, cartazes, folhetos etc.) 

para fins de divulgação da conferência. 

III – RESULTADO 

3.1 A lista das propostas encaminhadas será divulgado no dia 25 de junho de 2018 

no site da conferência. 

3.2 Em caso de desistência ou impedimento da participação do selecionado, basta 

dar ciência e a devida justificativa à Coordenação Geral da conferência 30 (trinta) 

dias do início do evento pelo e-mail: seminarioneabufes@gmail.com . 

 

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Para esclarecimentos, entre em contato com a Coordenação Geral da 

Conferência pelo e-mail seminarioneabufes@gmail.com ou pelo telefone (27) 

4009.2957, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h00 e das 14h às 17h ou 

através do site www.5wcorreei.com . 

 

 

 

 

Vitória, 23 de maio de 2018. 
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Profª. Drª. Patricia Gomes Rufino Andrade 

Coordenação Colegiada da Conferência Mundial  

Universidade  Federal do Espírito Santo – Brasil 

 


