
              Rio de Janeiro, 10 de abril de 2017

Prezados/as pesquisadores/as:

Tivemos o prazer de contar com a sua participação em outras reuniões científicas
promovidas pelo GPTEC. Informamos-lhe que realizaremos no Auditório anexo do CFCH,
3o. andar, no Campus da Praia Vermelha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro -
UFRJ -, nos dias  16, 17 e 18 de outubro do corrente ano, a  X Reunião Científica
Trabalho Escravo Contemporâneo e Questões Correlatas. Gostaríamos de conhecer
seu  interesse  em participar mais  uma vez  do  evento  para  apresentar  uma produção
recente sobre o tema.

No entanto, como não é certo que consigamos verbas para pagar as passagens
dos  que  apresentarão  trabalho,  insistimos  que  todos  os  interessados  busquem
alternativas de financiamento em sua própria instituição de ensino e pesquisa. 

Com  o  intuito  de  começarmos  a  preparar  o  evento  e,  consequentemente,  a
organização das mesas de apresentação das pesquisas, solicitamos sua atenção para os
prazos:

1)  Até 31 de maio de 2017: envio de resumo do texto com cerca de 500 caracteres e
título do futuro artigo, ainda que provisório; 
2) Até 15 de agosto de 2017: envio do texto completo, com até 20 páginas, letra Times
New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5.

Endereço eletrônico para o envio do resumo e do texto completo:  edna.gptec@nepp-
dh.ufrj.br 

Ressaltamos a importância do cumprimento dos prazos para que os textos possam
ser compartilhados, o que proporcionará o enriquecimento da discussão e do debate na
reunião. 

Encaminhamos, em anexo, as instruções normativas para a elaboração de artigos.

A equipe organizadora do evento envidará esforços visando à publicação posterior
das comunicações, em livro.

Atenciosamente,

Equipe do GPTEC.

Local de realização da X RC: auditório do prédio anexo do CFCH, NEPP-DH/UFRJ,
3º. andar, Campus Praia Vermelha. Horário: das 9 às 18h.
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