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ERRATA à chamada de submissão online de trabalhos para apresentar 

nos GTs 

 

1. Na página 01 (um), subitem 2.1, onde se lê “Poderão apresentar trabalhos nos 

Grupos de Trabalhos (GTs), sob forma de Comunicação Oral, graduandos da 

FGV, pós-graduandos e mestres das Ciências Sociais, História e áreas 

correlatas”, leia-se “Poderão apresentar nos Grupos de Trabalhos (GTs), sob 

forma de Comunicação Oral, mestrandos, mestres e doutorandos de qualquer 

instituição de pós-graduação das Ciências Sociais, História e áreas correlatas. A 

participação de graduandos é restrita a alunos de Ciências Sociais da FGV. Não 

serão aceitas inscrições de doutores”.  

2. Na página 03 (três), subitem 2.6, onde se lê “Em cada trabalho com coautoria, 

o número máximo de participantes permitido é de até três. Todos os coautores 

devem ser graduandos da FGV, mestrandos, mestres ou doutorandos”, leia-se 

“Em cada trabalho com coautoria, o número máximo de participantes permitido 

é de até três. Todos os coautores devem ser mestrandos, mestres e doutorandos 

de qualquer instituição de pós-graduação das Ciências Sociais, História e áreas 

correlatas. A participação de graduandos é restrita a alunos de Ciências Sociais 

da FGV. Não serão aceitas inscrições de doutores”. 

3. Na página 06 (seis), item 7. Cronograma, onde se lê “11 de agosto de 2020 – 

Abertura das inscrições e submissão de resumos”, leia-se “14 de agosto – 

Abertura das inscrições e submissão de resumos”; onde se lê “11 de agosto a 

11 de setembro de 2020 – Submissão online de trabalhos para apresentar nos 

GTs”, leia-se “14 de agosto a 14 de setembro de 2020 – Submissão online de 

trabalhos para apresentar nos GTs”.  

Dessa forma, segue abaixo o cronograma: 



14 de agosto de 2020 Abertura das inscrições e submissão 

de resumos 

14 de agosto a 14 de setembro de 

2020 

Submissão online de trabalhos para 

apresentar nos GTs 

5 de outubro de 2020 Divulgação dos trabalhos aceitos para 

apresentação oral 

12 de outubro a 10 de novembro Inscrição de ouvintes 

10 a 12 de novembro de 2020 Realização do evento 

1 de dezembro de 2020 a 1 de março 

de 2021  

Envio de trabalhos completos para 

publicação na Revista Mosaico 
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