
Prezada/o Paulo Fernando de Souza Campos

 

Temos a satisfação de informar que seu trabalho intitulado “Cartas para Esther: homens e
masculinidades em São Paulo (1905-1919)” foi aceito no Simpósio Temático “085. Homens,
masculinidades e outras expressões de gênero”, coordenado por Benedito Medrado (Universidade
Federal de Pernambuco), Marcos Antonio Ferreira do Nascimento (Fundação Oswaldo Cruz), que
ocorrerá no 13

th
 Women’s Worlds Congress & Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 -

Transformações, Conexões, Deslocamentos, a se realizar de 30 de julho a 04 de agosto de 2017 no
Campus da UFSC, em Florianópolis SC.

Devido ao número significativo de Simpósios e de trabalhos aceitos para serem apresentados no evento
nessa modalidade, a comissão de espaço físico está empenhada em definir a logística das sessões dos STs.
Por isso, divulgaremos oportunamente a data de sua apresentação.

Lembramos que o prazo final para submeter o texto completo em sua área de inscrita/o para inclusão nos
Anais eletrônicos do evento é 30 de junho de 2017. Por favor, não esqueça de seguir as normas do texto
que estão disponíveis "Instruções para formatação do texto completo". Para postar seu texto, acesse a área
do inscrito com seu login e senha. Enfatizamos que o texto apenas fará parte dos Anais se enviado até o
prazo, observando, obrigatoriamente, as normas e o arquivo-modelo e se o autor/a tiver efetivamente
apresentado a comunicação no Simpósio Temático.

Caso sua inscrição ainda estiver com pagamento em aberto, o mesmo deverá ser efetuado até o dia 18 de
abril de 2017, para garantir sua participação e inclusão de seu trabalho na programação geral do evento.
Para realizar o pagamento da taxa de inscrição, acesse a área de inscrita/o com seu login e senha recebido
no momento da submissão do trabalho e clique em "Efetuar pagamento" para gerar um boleto com novo
vencimento, caso esteja com data vencida. Se residir no exterior poderá efetuar o pagamento da inscrição
através de Paypal.

A Comissão organizadora agradece a colaboração e conta com sua presença no WWC e FG 2017.

 

Atenciosamente,
Comissão Organizadora
WWC e FG 2017

 

 

 

http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=476
http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/download/download?ID_DOWNLOAD=9


 

ATENÇÃO: O título do trabalho e nomes das/os autoras/es serão publicados e integrarão a Programação,
bem como nos Certificados, tal qual foram digitados na inscrição online. Assim, tenha o cuidado de verificar
sua inscrição para que não ocorram problemas na impressão, respeitando também o uso de maiúsculas e
minúsculas.

 

Orientações para formatação do texto completo:

Os trabalhos completos dos textos apresentados em Simpósios Temáticos serão publicados no site
do Fazendo Gênero e Mundos de Mulheres, em 15 de dezembro de 2017. Somente serão publicados
os trabalhos realmente apresentados pelas/os autoras/es. Para tanto, deve ser utilizado
OBRIGATORIAMENTE o formulário próprio para os textos completos.
Os trabalhos completos deverão ter o seguinte formato: no máximo 12 páginas (incluindo
referências), espaço 1,5, Times New Roman, letra 12. Notas completas no pé de página, de acordo
com as normas da ABNT.
As citações deverão ser indicadas no texto, informando o sobrenome da/o(s) autora(s)/autor(es)
mencionada(s)/o(s), na sequência (Autor, ano, página), quando fizerem parte do texto, e (AUTOR,
ano, página), quando recuadas.
O resumo e as palavras-chave em português ou em espanhol deverão ser inseridos imediatamente
após a informação da autoria, antes do início do texto.
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