Errata 01/2020

Referente ao EDITAL Nº 02/2020 - PARA SUBMISSÃO DE PÔSTERES
XXIX ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI
RIO DE JANEIRO – RJ

Onde se lê:
2 DOS/AS AUTORES/AS
2.1 Serão admitidos pôsteres com no máximo 02 (dois) autores/as, podendo-se incluir um terceiro,
sendo esse, o/a orientador/a do trabalho, conforme detalhamento no item 3.6.3.2-b deste edital.
2.2 Estão aptos a submeterem pôsteres: mestres, mestrandos/as, especialistas, especializandos/as,
graduados/as ou graduandos/as.
2.3 Doutores/as e doutorandos/as somente poderão submeter trabalhos como orientadores.
2.4 Todos os pôsteres submetidos deverão conter, obrigatoriamente, ao menos um/a graduando/a
ou graduado/a entre os/as autores/as.
2.5 A confirmação da autoria dos/as autores/as indicados deverá ser realizada pelo/a referido/a
autor/a na área restrita, no portal do CONPEDI, até o dia 03 de maio de 2020 precisamente até às
23 horas e 59 minutos, sob pena de ter seu nome excluído do pôster.
2.6 Após a submissão do pôster não serão aceitas inclusões de autores/as.

Passa-se a ler:
2 DOS/AS AUTORES/AS
2.1 Serão admitidos pôsteres com no máximo 02 (dois) autores/as, podendo-se incluir um terceiro,
sendo esse, o/a orientador/a do trabalho, conforme detalhamento no item 3.6.3.2-b deste edital.
2.2 Estão aptos a submeterem pôsteres: mestres, mestrandos/as, especialistas, especializandos/as,
graduados/as ou graduandos/as.
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2.3 Doutores/as e doutorandos/as somente poderão submeter trabalhos como orientadores.
2.4 Somente estão aptos a serem orientadores/as: mestres, doutorandos/as e doutores/as.
2.5 Todos os pôsteres submetidos deverão conter, obrigatoriamente, ao menos um/a graduando/a
ou graduado/a entre os/as autores/as.
2.6 A confirmação da autoria dos/as autores/as indicados deverá ser realizada pelo/a referido/a
autor/a na área restrita, no portal do CONPEDI, até o dia 03 de maio de 2020 precisamente até às
23 horas e 59 minutos, sob pena de ter seu nome excluído do pôster.
2.7 Após a submissão do pôster não serão aceitas inclusões de autores/as.
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