
 

 

 

EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

O III Encontro Científico do Centro de Estudos de Religião, Religiosidades e 

Políticas Públicas (Cepres) deste ano de 2020 convida estudantes, professores e 

pesquisadores a apresentar suas pesquisas nos grupos de trabalho do evento. 

O Encontro receberá pesquisas diversas que abordem os temas de religião, 

religiosidades, filosofias de vida, ordens iniciáticas em suas várias expressões 

conceituais e empíricas. Receberemos pesquisas nas modalidades de pesquisas 

teóricas, revisões de literatura, e pesquisas empíricas. As pesquisas podem ser originais 

ou oriundas de trabalhos de conclusão de curso em suas várias formas, como 

monografias, dissertações e teses. 

Para inscrição de apresentação de resultados de pesquisas nos grupos de 

trabalho do evento, o proponente deverá ao fazer sua inscrição enviar um resumo da 

sua pesquisa para o e-mail: cepres.unifap2@gmail.com . O resumo deverá ter entre 10 

e 20 linhas, e deve ser estruturado da seguinte forma: apresentação do problema de 

pesquisa, justificativa, metodologia e resultados (parciais ou finais). Logo após o título, 

deverá constar nome completo dos autores, formação, e endereço de e-mail. Os 

trabalhos devem ser enviados do dia 31 de agosto de 2020 até 11 de setembro de 

2020, às 23h59.  

Os resumos serão apreciados pelo comitê cientifico do evento e serão 

distribuídos posteriormente em eixos temáticos para as apresentações. Os eixos 

temáticos serão realizados na plataforma Google Meet, em links a serem 

disponibilizados oportunamente. Cada eixo temático contará com 5 participantes 

apresentadores de trabalho, e 2 mediadores coordenadores do Eixo. A lista com os 

resumos aprovados e datas e horários dos eixos temáticos serão divulgados na data de 

11 de setembro de 2020. 

Serão recebidos trabalhos de todas as áreas do conhecimento desde que 

dialoguem com a temática de religião. Igualmente, serão recebidos trabalhos de 

pesquisadores em todas as etapas de formação: graduandos, graduados, especialistas, 

mestrandos, mestres, doutorandos e doutores. 
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