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Convite aos Pós-graduandos 

A Câmara de Pós-graduação e Pesquisa da EPM convida os Pós-graduandos 

regularmente matriculados a enviarem resumos para o Fórum de Debate sobre a Pós-

graduação a ser realizado no dia 10 de outubro de 2019.  

Esta é uma oportunidade para apresentar os resultados das pesquisas em 

andamento na nossa Instituição e concorrer a um Prêmio, que será concedido para o 

melhor resumo derivado de um Projeto de Mestrado e de um Projeto de Doutorado. Os 

resumos serão avaliados por uma Comissão Julgadora e os selecionados serão 

anunciados apenas no dia do evento, às 12:00h. Em seguida, os Pós-graduandos 

apresentarão seus projetos de pesquisa em formato de powerpoint, após o anúncio. 

Cada premiado terá 10 minutos para realizar sua apresentação em Português. 

Os resumos serão pontuados com base na originalidade dos dados e relevância 

dos resultados apresentados. Devem incluir apenas dados originais e resultados 

completos (dados preliminares não serão considerados para avaliação). Todos os 

resumos devem ser enviados on-line no idioma inglês e não devem exceder 250 palavras 

(exceto autores e afiliações). Devem conter os autores, objetivos do estudo, métodos 

utilizados, resultados obtidos e conclusões. Todos os autores que tiverem trabalhos 

submetidos serão notificados por e-mail do recebimento. Os premiados serão anunciados 

somente na ocasião do Fórum de Debate sobre a Pós-graduação. 

Os resumos devem ser enviados para o e-mail: 

camara.pg.epm.unifesp@gmail.com com indicação se o proponente é Mestrando 

ou Doutorando.  

O prazo para envio de resumos é 7 de outubro de 2019. 
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