
 
 

2ª Circular 

 XI ENCCULT - Encontro Científico Cultural de Alagoas 

Quebra de paradigmas e mudanças sociais: os novos desafios para a ciência 

 

O XI ENCCULT - Encontro Científico Cultural de Alagoas, tem como tema nesta edição 

a Quebra de paradigmas e mudanças sociais: os novos desafios para a ciência. E ocorrerá de 

14 a 17 de setembro de 2021, Maceió- AL, Brasil, em virtude da pandemia, será realizado no 

formato virtual. 

Dando continuidade aos trabalhos, a Comissão Organizadora do XI ENCCULT declara 

aberta o período de SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE GRUPOS DE TRABALHO (GTS) a serem 

realizados no evento e convida a comunidade acadêmica a submeter suas propostas, no 

período de 15/03/2021 a 15/04/2021.  

As propostas de GTs podem estar vinculadas às discussões gerais nos campos 

interdisciplinares, ou alinhadas à temática específica desta edição do XI Enccult, a qual tem o 

objetivo de discutir a  Quebra de paradigmas e mudanças sociais: os novos desafios para a 

ciência. Assim, o evento acolherá propostas que se relacionem interdisciplinarmente aos 

vários campos do conhecimento científico, de forma a entrecruzar diferentes saberes. Desse 

modo, os GTs constituirão momento privilegiado para a troca de conhecimentos e 

informações, propiciando interação entre pesquisadores/as. 

 

1. DA PROPOSIÇÃO 

Os GTs poderão ser propostos pela comunidade acadêmica, tendo em vista as 

seguintes orientações: 

1. Os GTs devem ser propostos por até 3 pesquisadores/as, com no mínimo título de 

Mestre. Caberá a estes/as avaliar e selecionar os trabalhos que comporão o GT, 

considerando a pertinência, qualidade e mérito das propostas. Serão aceitos de 05 até 

30 trabalhos por GT, de forma a garantir nos dias de atividade, o tempo de 20 min de 

apresentação para cada trabalho, mais o espaço para discussão. 



 
 

2. As propostas de Grupos de Trabalhos deverão conter: 

1. Título; 

2. Proponentes, titulação, vínculo institucional, e-mail e telefone para contato; 

3. Resumo entre 300 e 500 palavras; 

4. Objetivos; 

5. Justificativa da relevância do tema. 

 

A ficha de inscrição está disponível aqui:  https://forms.gle/2NrDKZxBsuhR5r4q8  

 

2. ATRIBUIÇÕES DOS/AS COORDENADORES/AS DE GTS 

 

1. Coordenar as atividades durante o funcionamento dos GTs; 

2. Organizar as sessões de apresentação, seguindo as orientações dadas pela organização 

do evento; 

3. Avaliar e selecionar os trabalhos propostos para o GT de sua responsabilidade; 

4. Indicação do formato que serão publicados os trabalhos submetidos, modalidade:  

 Anais do Evento; ou  

 Revista eletrônica Diversitas Journal; ou  

 Revista eletrônica Ambientale; ou 

 Livro ebook. 

Devem ser consideradas as seguintes recomendações:  

a. A avaliação/indicação dos trabalhos publicados é de responsabilidade da 

coordenação do GT; 

b. Cada trabalho poderá ser indicado para uma das modalidades; 

c. A publicação do livro ebook será de um por GT, composto por no mínimo 8 e no 

máximo 15 trabalhos. É importante que a coordenação esteja atenta a isso, visando 

garantir a equidade entre os propositores de GTs.  

d. Poderão ser indicados até 5 trabalhos para a revista eletrônica Diversitas Journal; 

https://forms.gle/2NrDKZxBsuhR5r4q8


 
 

e. Sendo das áreas vinculadas ou atravessadas pela temática ambiental, os artigos 

deverão ser indicados para revista eletrônica Ambientale, em um total de até 10 

trabalhos; 

f. Não há limites para indicação dos trabalhos para compor os Anais de XI Enccult. 

 

5. Fazer relatório final de avaliação. 

 

3. DO ACEITE 

 

Após análise e avaliação, a Comissão Científica do XI Enccult aprovará as propostas de 

GTs que estiverem de acordo com as proposições do evento e apresentem mérito acadêmico 

e contribuição para o campo dos estudos interdisciplinares. As propostas serão avaliadas 

levando em conta sua consistência, relevância e clareza. 

As propostas de GTs que tiverem com temática semelhante, os propositores serão 

convidados a revisarem os mesmos, buscando a diferenciação das temáticas ou unificação das 

mesmas. 

 

Divulgação dos GTs aprovados: 20/04/2021 

 

 

Promoção 

 

Grupo Caatinga de Pesquisas Científicas  

Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Cultura (ProDIC)  

Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) 

Instituições 
Parceiras 

IFAL, UFAL, CESMAC, UFRPE, UFAPE, UFCG, UFS, USP, UFSB, IFPE, UEBA, UNIT, UFPE, 
UNINASSAU, CENTRO PAULO FREIRE/UFPE, EMBRAPA, MUSEU DO CERRADO, UnB, 
MAPA, FAPEAL, GOVERNO DE ALAGOAS. 

 

Nos acompanhe nas redes sociais e site www.enccult.org e venha participar do 
XI ENCCULT - Encontro Científico Cultural de Alagoas. 


