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V CONSÓRCIO DOUTORAL - REGULAMENTO 

 

 

O V Consórcio Doutoral Interdisciplinar Unilasalle é um espaço de interação entre 

doutorandos e pesquisadores, com o objetivo de contribuir com a formação de jovens 

doutores. Este evento é um espaço que possibilita uma avaliação de projetos de tese, por 

meio de bancas informais, com pesquisadores vinculados a Programas de Pós-graduação 

Stricto Sensu. 

      

ÁREAS TEMÁTICAS PARA A SUBMISSÃO DOS TRABALHOS: 

      
Educação; 

Memória Social. 

 

      

NORMAS PARA SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE TESE 

 

Os doutorandos interessados em submeter propostas ao V Consórcio Doutoral 

Interdisciplinar da Unilasalle devem seguir as seguintes normas: 

 

O resumo da proposta de tese de ser enviada através do sistema de submissão disponível 

no link https://xvseficconsorciodout.eventize.com.br/?preview, contemplando todas as 

seguintes seções: 

• Identificação do trabalho: título do trabalho, autor, orientador, instituição de 

ensino; 

• Propósito central do trabalho (englobando o tema, o objetivo e a problemática); 

• Marco Teórico (recomenda-se que não se configure como uma síntese de 

posições teóricas, um sim contenha posicionamento analítico de forma consistente e 

objetiva, inclusive pela limitação de espaço); 

• Método de investigação (indicar as definições metodológicas para o 

desenvolvimento da tese); 

• Referências seguindo as normas da ABNT (somente as utilizadas no resumo 

expandido). 

      

Data de inscrição: de 03 de junho a 26 de agosto de 2019. 

Data para submissão: até 26 de agosto de 2019. 

Data de pagamento dos trabalhos aprovados: até 23 de setembro de 2019. 

      

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS 

Todas as propostas submetidas que estiverem dentro do formato indicado na seção 

anterior, serão avaliadas pelos pesquisadores indicados pelos parceiros internos e 

externos. Para a avaliação, serão considerados os seguintes critérios: 

 

a) clareza na delimitação do tema, problema e objetivos; 

 

https://xvseficconsorciodout.eventize.com.br/?preview
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b) relevância teórico-prática e social da proposta para a área encaminhada; 

 

c) qualidade do marco teórico; 

 

d) adequação e clareza do método de investigação; 

 

e) contribuição epistemológica e metodológica da proposta para a área de conhecimento. 

 

Deste modo, a aprovação é condicionada à qualidade da proposta, e não ao estado do 

trabalho, o qual recomenda-se que esteja em estado anterior à Qualificação. 

 

AVALIAÇÃO DE TRABALHOS E RESUMOS 

 

As propostas aprovadas na validação serão apreciadas por professores integrantes da 

Comissão Avaliadora do Evento, com conhecimento na área do trabalho encaminhado. A 

decisão desta Comissão é soberana. 

Caso a proposta seja aprovada com ressalvas, será necessário corrigir o conteúdo e 

ressubmeter a proposta no prazo de 3 dias úteis. Os critérios sendo atendidos, a proposta 

será considerada aprovada, caso não sejam atendidos, a proposta será considerada 

reprovada. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados serão divulgados até às 20h do dia 30/09/2018, exclusivamente na página 

da XV SEFIC, no botão “Resultados”. 

 

PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO  

 

• O autor deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição SOMENTE APÓS 

APROVAÇÃO DO TRABALHO, através de boleto bancário no valor de R$ 75,00. 

•  O valor do pagamento não será devolvido em nenhuma hipótese; 

• O não pagamento do boleto bancário APÓS A APROVAÇÃO DO TRABALHO 

implicará na não efetivação da inscrição, assim como, na exclusão automática do trabalho 

submetido ao evento; 

• Salientamos que deve ser observado o prazo para pagamento, disposto no cronograma 

do evento. 

 

 

REGRAS PARA A APRESENTAÇÃO ORAL 

As bancas de apresentação ocorrerão no dia 21/10/2019. Cada banca será composta por 

professores de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu vinculados às áreas temáticas. 

O doutorando terá dez minutos para apresentação da proposta, seguido de vinte minutos 

para arguição da banca. 
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CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Será fornecido um Certificado de Participação ao autor do trabalho que for apresentado 

de fato, e que cujo pagamento tenha sido realizado até o dia 23/09/2018. 

 

Certificados adicionais (coorientadores e orientadores) e segundas-vias deverão ser 

solicitados diretamente no Protocolo Acadêmico da Unilasalle, sob pagamento de taxa de 

R$ 25,00, salvo eventuais desconfigurações de sistema. Salientamos que os certificados 

são gerados automaticamente pelo sistema da Instituição a partir dos dados registrados 

pelo acadêmico no momento de sua inscrição, portanto, é imprescindível a conferência 

das informações registradas ou notificação à Comissão do Evento caso seja necessário 

realizar alguma correção. 

 

 

CRONOGRAMA: 

 

03/06/2019 – 26/08/2019 – Período de inscrições; 

30/09/2019 – Divulgação dos resultados; 

23/09/2019 – Data limite do pagamento do DOC para confirmação da participação. 

04/10/2019 – Lista de resultado final  

04/10/2019 – Divulgação das bancas 


