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47° ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E 
URBANOS 

 

CRONOGRAMA  

Período Descrição Destinado 

30/03/2020 a 
30/04/2020 

Envio de Resumos para 
Comunicação Oral 

Pesquisadores em geral. 
(Graduação mínima: Graduado) 

30/03/2020 a 
30/04/2020 

Envio de Resumos para para 
exposição de Pôsteres 

Estudantes de graduação 

30/03/2020 a 
27/05/2020 

Inscrições para ouvintes Interessados em geral 

08/05/2020 
Divulgação dos Resumos e 

Pôsteres aprovados 
Interessados em geral 

25/05/2020 a 
27/05/2020 

Entrega dos pôsteres na 
secretaria do CERU 

Autores dos pôsteres aprovados 
para exibição 

15/05/2020 
Envio de texto completo para 

publicação nos Anais 

Autores dos resumos aprovados 
para apresentação nas sessões de 

comunicação 

27 a 29/05/2020 

Atividades do 46° Encontro de 
Estudos Rurais e Urbanos: 
Palestra, Mesas redondas, 

Sessões de Comunicação de 
Pesquisa, Exposição de Pôsteres  

Interessados em Geral 

A partir de 08/06/2020 
Envio de Certificados para 
ouvintes e expositores dos 

pôsteres 
Participantes do Encontro 

 
1. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 
 

1.1. COMUNICAÇÃO ORAL 
  
Apresentação em Sessões de Comunicações, com duração de 10 minutos e mais 10 para 

questões.  
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Para inscrição nessa modalidade é necessário o envio de resumo com no máximo 4000 

caracteres (aproximadamente 30 linhas) em formulário de inscrição específico (disponível no 

site http://ceru.fflch.usp.br/) entre os dias 30/03/2020 e 30/04/2020, impreterivelmente, para 

o e-mail ceru@usp.br .  

O resumo deve explicitar claramente em que estágio do trabalho a pesquisa se encontra. Não 

serão aceitas propostas ou comunicações de estudos em fase inicial de desenvolvimento. 

Ainda deverão constar: objetivos, base teórica, metodologia, fontes de dados e primeiros 

resultados. No Formulário de Inscrição o autor deve indicar a Sessão de Comunicação para a 

qual está enviando o seu resumo dentre um dos seguintes temas*: 

 

CÓDIGO 

(para Ficha de Inscrição) 
SESSÃO DE COMUNICAÇÃO 

01 Questões Rurais 

02 Questões Urbanas 

03 Educação 

04 Educação Sócio-ambiental 

05 Família 

06 Metodologia de Pesquisa 

07 Questões de Trabalho 

08 Religiões e Religiosidade 

09 Sociologia do Conhecimento 

10 Teoria Sociológica 

11 Outros temas 

*Os temas acima são apenas indicativos e podem acontecer adequações até a data do evento. 

 

A lista dos resumos aceitos para apresentação será divulgada no dia 08/05/2020. 

Os Certificados de Participação referentes às comunicações serão entregues pelo coordenador 

da sessão após a apresentação. 
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1.2. TRABALHO COMPLETO PUBLICADO NOS ANAIS 

 

Os autores que tiverem seus resumos aprovados para apresentação oral podem enviar seus 

trabalhos completos para publicações nos anais do 46º Encontro Nacional de Estudos Rurais e 

Urbanos. 

Os textos deverão ter entre 15 e 20 páginas, com resumo, abstract, palavras-chave e referências 

bibliográficas.  

Deve conter ainda nome do autor, instituição a que pertence e e-mail. Em caso de co-autoria, o 

texto deve conter esses dados para todos os autores. 

Quanto à formatação, deve ser escrito em Times New Roman, tam. 12, espaço 1,5 e margens 

de 3 cm. 

As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT. 

O arquivo deve ser enviado em *.doc (word). 

Serão publicados os trabalhos que estejam de acordo com as indicações acima e sejam enviados 

até o dia 15/05/2020 para o e-mail ceru@usp.br.  

 

1.3. APRESENTAÇÃO DE PÔSTER (para alunos de graduação) 
 
A exposição de pôsteres tem por objetivo divulgar as pesquisas de estudantes de graduação. 

Para fins de seleção o autor deve enviar um resumo do seu trabalho com no máximo 4000 

caracteres (aproximadamente 30 linhas) em formulário de inscrição específico (disponível no 

site http://ceru.fflch.usp.br/)  entre os dias 30/03/2020 a 30/04/2020 para o e-mail ceru@usp.br. 

A lista dos resumos e pôsteres aceitos para apresentação será divulgada no dia 08/05/2020. 

A versão final e impressa do pôster deve ser entregue na secretaria do Centro de Estudos Rurais 

e Urbanos (Cidade Universitária, Av. Prof. Luciano Gualberto, n. 315, 1° andar, sala 20) 

preferencialmente nos dias 25 e 27 de maio de 2020. Os pôsteres permanecerão fixados nos 

murais durante todos os dias do encontro e deverão ser retirados, pelos autores, ao final do 

evento. 
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Orientações 

1. O pôster deve ter 90 cm (largura) x 120 cm (altura). 

2. É obrigatória a colocação de cordas para suporte do pôster, a fim de facilitar a fixação do 

mesmo no local de exposição. 

3. O texto deve ser redigido em português. 

4. O design do pôster deve permitir a leitura a cerca de 1,5m de distância. 

5. O planejamento gráfico deve privilegiar a leitura do conteúdo. Portanto, as cores de fundo 

devem ser, preferencialmente, em tons claros, contrastantes com as cores das letras; as 

imagens devem ocupar no mínimo 50% do espaço total e as fontes e corpos devem ser 

agradáveis e de fácil leitura. Aconselha-se a letra, no mínimo, no corpo 16. 

 Conteúdo de painel referente à pesquisa 

● Título do trabalho, 

● Nome do autor, seguido da menção à instituição à qual está vinculado e à agência 
financiadora do trabalho entre parênteses, 

● E-mail do autor, 

● Palavras-chave separadas por pontos, 

● Descrição: apresentação resumida da pesquisa e sua justificativa, realçando a 
relevância social e acadêmica do estudo e seu estágio de desenvolvimento, 

● Objetivos: indicação daquilo que o pesquisador almeja descobrir com a pesquisa, 

● Metodologia: síntese da metodologia (análise do discurso, análise de conteúdo etc.) e dos 
procedimentos metodológicos (descrição das fontes: periódicos, observação, entrevista 
etc.) adotados pelo pesquisador, 

● Análise dos resultados: indicação dos resultados alcançados, com breve análise sobre 
como eles foram obtidos e quais suas implicações, 

● Conclusões: breve resgate das hipóteses, relacionando-as aos resultados de maior 
destaque, e indicação de perspectivas para abordagem do tema, 
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● Referências: indicação da bibliografia, dos periódicos e das demais fontes efetivamente 
utilizadas pelo autor. 

 

1.4. OUVINTES 
 

As Sessões de Comunicação serão abertas ao público em geral, porém só receberão certificado 

de participação os ouvintes devidamente inscritos no encontro e com presença comprovada 

pelas listas de presença. 

As inscrições para ouvintes estarão abertas na secretaria do CERU (Cidade Universitária, Av. 

Prof. Luciano Gualberto, n. 315, 1° andar, sala 20) pelo preenchimento de formulário 

específico. 

Os certificados de participação dos ouvintes serão enviados por e-mail a partir do dia 

08/06/2020. 

  
INSCRIÇÃO 

 
As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário específico que pode ser obtido por 

e-mail (ceru@usp.br), pelo site do CERU (http://ceru.fflch.usp.br/). 

Por favor, informe os dados para inscrição nos campos específicos do formulário. O formulário 

preenchido deve ser enviado exclusivamente por e-mail (ceru@usp.br). 

Caso o trabalho conte com mais de um autor, é necessário preencher os dados de todos os 

coautores (no máximo 3) na ficha de inscrição. 

Todos os autores devem pagar a taxa de inscrição. 

 
VALORES DA INSCRIÇÃO 
 

 SÓCIOS NÃO SÓCIOS 

Alunos de Graduação Isento Isento 

Alunos de Pós-Graduação Isento R$65,00 
Professores de Ensino Médio e 

Fundamental 
Isento R$ 65,00 

Pesquisadores R$ 65,00 R$ 130,00 
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ANUIDADE 
 
O valor da anuidade para o ano de 2020 é de R$ 130,00. 
 
Novos sócios 
O valor para filiação ao CERU é de R$ 130,00. 
 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
 
Os pagamentos podem ser realizados por meio de: 
 
● Envio de cheque para a secretaria do CERU (Cidade Universitária, Av. Prof. 

Luciano Gualberto, n. 315, térreo, sala 20) via Correios. 

● Pago diretamente na secretaria do CERU (Cidade Universitária, Av. Prof. 

Luciano Gualberto, n. 315, térreo, sala 20) em dinheiro ou cheque até o dia do 

evento. 

● Depósito na conta corrente do CERU: 

Banco do Brasil 

Ag. : 3559-9 

C/C.: 41.660-6 

Centro de Estudos Rurais e Urbanos 

                        CNPJ: 46.135.281/0001-90 
 

O recibo de pagamento pode ser retirado na secretaria do CERU ou solicitado pelo e-mail 

ceru@usp.br. 


