Orientações para inscrição
Realização das Inscrições: 30/05/2012 a 26/09/2012
Envio de trabalho completo: até 10/09/2012
As inscrições devem ser feitas neste sítio. O depósito da taxa de inscrição deve ser
realizado na seguinte conta:
Banco do Brasil
Agência: 0086-8
Conta corrente: 17.538-2
O pagamento deverá ser feito empregado uma das seguintes formas:
- depósito identificado em agência bancária;
- transferência eletrônica para a conta acima indicada, com envio de comprovante
incluindo nome, CFP da pessoa inscrita e valor da taxa. Se for necessário realizar um
“doc” eletrônico, utilize o CNPJ da Funape: 00.799.205/0001-89.
- pagamento em dinheiro no primeiro dia de realização do IV Seminário de Trabalho e
Gênero, 26/09/2012, na secretaria do evento, que será instalada na Faculdade de
Ciências Sociais. Esta forma de pagamento não é permitida para participantes que
irão apresentar trabalhos no evento. Estes devem realizar o depósito ou
transferência até o dia 10 de setembro de 2012.
Os comprovantes de depósito da taxa de inscrição devem ser enviados para:
ivseminariotg@gmail.com. Este endereço também é indicado para eventuais dúvidas.
Datas para envio do comprovante:



Para quem tiver pôster, resumo ou trabalho completo aprovado: até 10/09.
Para participantes ouvintes: até 26/09/2012.

Orientações para inscrição:
1 - No link "modalidades de inscrição", no menu esquerdo do site, estão os arquivos
com as normas de apresentação de resumos expandidos, trabalhos completos ou
pôsteres.
2- Escolha uma sessão temática.
3- Autores(as) de resumos aprovados para sessões temáticas deverão enviar o trabalho
completo em arquivo pdf até dia 10/09, diretamente para os(as) coordenadores(s)
de suas respectivas sessões temáticas. Os aprovados para exibição de pôsteres devem
apenas apresentar o pôster elaborado de acordo com as normas prescritas nos dias e
horários estabelecidos na programação.
4- Todos os resumos expandidos aprovados como pôsteres ou apresentações orais serão
publicados nos Anais e também no sítio do evento:
www.cienciassociais.ufg.br/trabalhoegenero.

