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Convocatória para envio de comunicações 

Sobre o evento 

A FACULDADE INSTED – através do periódico científico RECAM – Revista Camalotes em 

parceria com o CLAEC - Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura e com produção pela 

Creare Solutions/Scientia International divulga e CONVOCA a sociedade acadêmico-cultural 

para o COSACO - CONGRESSO INTERNACIONAL: CONEXÕES DE SABERES CONTEMPORÂNEOS 

a ser realizado nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2023 na modalidade 100% remota. 

Confira as áreas preteridas: 

PEDAGOGIA – DIREITO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS – ADMINISTRAÇÃO – ESTÉTICA E 

COSMETOLOGIA – PSICOLOGIA – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS e demais 

áreas do saber. 

Inscrição de comunicadores 

Destacamos que o autor principal e os coautores, obrigatoriamente, deverão estar todos 

cadastrados no sistema no momento da submissão do trabalho. O pagamento da inscrição dos 

comunicadores deverá ser realizado após o aceite da proposta (resumo) de apresentação. O 

autor principal deverá efetivar a sua inscrição na modalidade “Comunicador” e os coautores na 
modalidade “Ouvinte”, graduandos deverão ter um(a) orientador(a) que contenha ao menos 

especialização. Para que o trabalho seja apresentado e publicado na Revista (ou destaques da 

em formato e-book com ISBN), o autor e os coautores deverão estar inscritos e com o 

pagamento da inscrição regularizado até a data limite. 

Os trabalhos deverão ser apresentados pelo autor principal ou um dos coautores indicados no 

sistema. O certificado de apresentação oral será entregue mediante à inscrição devidamente 

efetivada e o comparecimento no dia definido pela comissão organizadora para apresentação. 

 

1) Inscrição e pagamento:  

Primeiramente todos os autores e coautores devem se inscrever no evento acessando: 

https://doity.com.br/cosacoinsted/ . Após clicar você será direcionado à página com o 

formulário de inscrição no evento COSACO - CONGRESSO INTERNACIONAL: CONEXÕES DE 

SABERES CONTEMPORÂNEOS, efetue o preenchimento do formulário e finalize a inscrição. 

Neste momento você poderá efetuar o pagamento da taxa ou aguardar o resultado da análise 

de seu resumo, para posteriormente efetuar o pagamento. 

Obs.: Após o aceite da sua comunicação, a efetivação do pagamento da taxa de comunicador 

garante o direito de apresentação no evento. As inscrições realizadas e efetivadas não são 

reembolsáveis. 
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Quantidade máxima de trabalhos como autor principal:  5 (cinco), devendo os proponentes 

observarem quem irá apresentá-lo, considerando que as apresentações ocorrerão de forma 

simultânea. 

Quantidade máxima de participantes por trabalho: 10 (dez) participantes, incluindo autor, 

coautores e orientador (quando aplicável). 

Preenchimento do resumo simples na plataforma de submissão: No preenchimento dos dados 

na plataforma de submissão é solicitada a digitação (é também permitida a função de copiar e 

colar a partir de um arquivo de texto) de um resumo com no máximo 300 palavras, sem 

referências bibliográficas, tabelas, gráficos ou destaques de qualquer natureza. 

 

Estrutura do trabalho 

Título Conciso e coherente 

Resumo  Até 300 palavras 

Palavras-chave Até 5 palavras-chave 

Introdução Qual é o problema estudado, sua relevância e objetivos 

Metodologia Como foi realizado o estudo, etapas, materiais e técnicas 

Resultados Principais resultados encontrados ou esperados 

Conclusão Contribuição e impacto para a área de conhecimento 

Referências Principais referências que foram e serão utilizadas 

Os artigos dos trabalhos destaques de cada eixo temático, além de comporem a coletânea, 

serão publicados em uma edição especial da RECAM – Revista Camalotes e em e-book. 

 

 

 

Modalidades de inscrição e prazos 

Modalidade Valor 

Ouvinte (Graduação, Pós e Demais) Sem ônus 
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Comunicador(a) (Graduação) R$ 40,00 

Comunicador(a) (Pós-Graduado(a) 

e Demais) 
R$: 60,00  

Aluno(a) Insted e associados(as) 

CLAEC 

CUPOM: CLAECINSTED2023 

50% DE DESCONTO 

NA MODALIDADE 

ESCOLHIDA 

 

Cronograma Geral 

Atividade Data 

Publicação das chamadas 08/02/2023 

Prazo final para envio dos para apresentação no 

evento 

 

31/03/2023 

Resultado (deferimento ou indeferimento) da 

análise dos resumos (aceitos para publicação ou 

aceitos para publicação mediante modificações) 

 

03/04/2023 

Prazo para inscrições de ouvintes e pagamento 

das inscrições de comunicadores com trabalhos 

aceitos 

05/04/2023 

Abertura do COSACO 12/04/2023 

Encerramento do COSACO 14/04/2023 

Prazo final para envio dos resumos corrigidos e 

artigos completos para publicação.  

30/04/2023 

Liberação dos certificados de todas as atividades 

do evento 

15/05/2023 

Envio dos pareceres dos artigos completos que 

comporão a RECAM e o e-book. 

 

20/05/2023 

Publicação dos resumos, e artigos completos.  

13/11/2023 

(1) Fica reservado o direto à Comissão Organizadora da Edição de alterar os prazos caso 

haja a necessidade. 
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Contato: 

secretaria.cosaco@claec.org 

 

Comissão Organizadora 

 

Realização 

Faculdade Insted 

Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura – CLAEC 

 

Produção 

Creare Solutions 

 

Comitê Organizador 

Prof. Dr. Fábio do Vale (Faculdade Insted - Brasil) 

Prof. Me. Bruno César Alves Marcelino (CLAEC/USP - Brasil/UNLP - Argentina) 

 

Comitê Técnico 

Profa. Jéssica Biltches Costa (UNIFESP - Brasil) 

 

Comitê Científico 

RECAM – Revista Camalotes 
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