EDITAL 01/2016
CHAMADA PARA TRABALHO DO ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DO
CAMPO DE PÚBLICAS – NORDESTE/2016
O comitê organizador do Encontro Regional dos Estudantes do Campo de Públicas –
Nordeste/2016 convida profissionais, professores, alunos e pesquisadores a submeterem resumos
expandidos e/ou resumos a serem publicados durante o evento. Este encontro tem por objetivo a
publicação de resumos expandidos contendo relatos técnicos, relatos de experiência, pesquisas
bibliográficas (entre outras) e resenhas das diversas áreas, bem como trabalhos de possíveis estudos
nas seguintes áreas temáticas:
LINHAS TEMÁTICAS
Território, políticas públicas e semiárido: Discussões sobre as temáticas de crescimento e
desenvolvimento no que se refere as diretrizes que podem ser efetivadas na região do semiárido,
respeitando seu fator territorial e ímpar. Casos práticos e perspectivas para efetividade e desafios a
serem enfrentados. Código de inscrição: TPPS01
Políticas Públicas e Educação: Reflexões a respeito das políticas públicas aplicadas a educação.
Discussões sobre a estrutura do sistema educacional brasileiro, LDB, políticas de educação
inclusiva, gestão escolar, FUNDEB, Financiamento Estudantil, REUNI, PROUNI, PRONATEC,
ações de valorização aos professores e processos de formação continuada. Código de inscrição:
GPPE02
Gestão de recursos, meio ambiente e políticas públicas: Análises, críticas e discussões sobre a
gestão de recursos diversos nos territórios, englobando o ambiente, a sociedade e a própria estrutura
institucional dos polycemakers e como estes lidam com as questões de proteção, manutenção e
defesa destes recursos. Código de inscrição: GRMAPP03
Economia Solidária, Gestão Social e Autogestão: Discutir temáticas elementares aos conceitos de
economia solidária, gestão social e autogestão, na medida em que se questionam desafios e
perspectivas para uma maior efetivação prática. Código de inscrição: ESGSA04

Políticas Públicas, Participação e Democracia: Discussão sobre a importância da Política Pública
na instituição de espaços que fomentem a participação, cultura republicana e democrática, além de
destacar os possíveis desafios para a devida efetivação. Código de inscrição: PPPD05

Estado, Economia e Finanças Públicas: Análises e discussões sobre planos e estratégias macro e
micro econômicos diante da dinâmica globalizada mundial nas mais diversas escalas (mundial,
nacional, estadual, municipal) e de que forma o Estado pode atuar para manter sua soberania
econômica e política. Código de inscrição: EEFP06

Políticas Públicas e Saúde Coletiva: Reflexões sobre a trajetória das políticas públicas de saúde no
Brasil e análise sobre as políticas vigentes no âmbito da Saúde Coletiva. Análise sobre o Sistema
Único de Saúde: histórico, Atenção Primária, Secundária e Terciária, Redes de Atenção a Saúde,
Gestão das Políticas Públicas de Saúde, Gestão Hospitalar, Conselhos de Saúde e Controle Social,
Educação Continuada em Saúde. Código de inscrição: PPSC07

Temas Transversais no Campo de Públicas: Discussão livre a respeito de temas relacionados ao
Campo de Públicas, como por exemplo: Tecnologias Sociais, Economia Criativa, Ensino, Pesquisa
e Extensão nos cursos relacionados ao Campo de Públicas, movimentos sociais, movimento
estudantil, entre outros. Código de inscrição: TTCP08

PRAZO PARA ENVIO: até 18 de Março de 2016.

DIRETRIZES PARA AUTORES FORMA DE APRESENTAÇÃO

1. DO TEXTO CIENTÍFICO
O texto deve ser digitado em Word (arquivos do tipo *.doc, *.odt ou *.docx), fonte Times New
Roman, tamanho 12, alinhamento justificado, com espaçamento simples e sem numeração na
páginas. O RESUMO EXPANDIDO deve conter no máximo 8 páginas, incluindo ilustrações,
tabelas, referências, anexos e apêndices para resumo expandido e para RESUMO no máximo 2
laudas. Ambos devem apresentar margem superior e inferior de 3 cm e esquerda e direita de 2cm.
Poderão ser submetidos às categorias supracitadas, trabalhos com até 5 (cinco) autores.

2. DO RESUMO EXPANDIDO
O RESUMO EXPANDIDO deve ser estruturado dentro dos seguintes itens e ordenação:
2.1 Primeira página, contendo:
a)

Título do trabalho em português. Fonte Times New Roman, tamanho 14,

alinhamento justificado, todos os caracteres em caixa alta e negrito;
b)

Na linha abaixo do título colocar o nome da linha temática, com o devido código,

Fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento centralizado;
c)

Na linha abaixo da linha temática colocar nome completo dos autores; utilizando

notas de rodapé contendo o nome da instituição, onde o trabalho foi desenvolvido e,
instituição onde os autores são vinculados, seguido de titulação e e-mail. Máximo de cinco
autores;
d)

Duas linhas abaixo dos nomes dos autores deve conter um resumo que deve ter entre

100 e 250 palavras, em português, seguido das palavras chave, as quais devem se limitar a 3
(três);
2.2. Resumo expandido deve contemplar de forma clara: Introdução; Metodologia;
Resultados e Discussões, Conclusão e Bibliografia;
2.3.As referências devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNT/NBR 6023.
2.4.Anexos e apêndices.
2.4.1. As tabelas devem ser numeradas em algarismos arábicos e encabeçadas pelo
título;
2.4.2. As ilustrações (fotografias, gráficos, desenhos, mapas, etc) devem ser
numeradas consecutivamente com algarismos arábicos e citadas como
figuras;
2.4.3. As citações no texto devem estar de acordo com a ABNT/NBR 10520 de
2002;
2.4.4. Serão permitidas, mediante autorização, reproduções totais ou parciais do
trabalho, indicando fonte e autoria;

2.4.5. As unidades e medidas devem obedecer ao sistema internacional e a
nomenclatura científica, e devem ser citadas de acordo com os códigos
internacionais de cada área, com os nomes científicos sempre em itálico.
3. DOS RESUMOS
O RESUMO deve ser estruturado dentro dos seguintes itens e ordem:
3.3.Página inicial, contendo:
3.3.1. Título do trabalho em português. Fonte Times New Roman, tamanho 14,
alinhamento justificado, todos os caracteres em caixa alta e negrito;
3.3.2. Na linha abaixo do título colocar o nome da linha temática, com o devido
código, Fonte Times New Roman, tamanho 12, alinhamento centralizado;
3.3.3. Na linha abaixo da linha temática colocar nome completo dos autores;
utilizando notas de rodapé contendo o nome da instituição, onde o trabalho
foi desenvolvido e, instituição onde os autores são vinculados, seguido de
titulação e e-mail. Máximo de cinco autores;
3.4. Resumo deve contemplar de forma clara: introdução, problematização/hipótese,
objetivo do estudo, informações sobre o campo de estudos, limites e possibilidades desta
pesquisa, conclusão e bibliografia.
3.5. As referências devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNT/NBR 6023.
4. Todos os trabalhos enviados devem ser fonte de pesquisa, abordagem ou relatos inéditos, em
uma das linhas temáticas propostas, a serem avaliados por comissão técnico/científica.
5. DA FORMA DE AVALIAÇÃO
Os trabalhos enviados serão avaliados por equipe de avaliadores ad hoc reunidos em comissão
exclusivamente para esta banca, sendo vedada a submissão de trabalhos pelos integrantes da
comissão organizadora.
1. A comissão reserva-se ao direito de somente analisar os trabalhos que sigam as normas e
prazos acima estabelecidos.

2. A comissão reserva-se ao direito de reclassificar a linha temática selecionada do trabalho
enviado de acordo com a avaliação realizada.
3. Após a avaliação dos trabalhos pela comissão, o resultado da avaliação será informado por
e-mail ao autor correspondente.
4. A comissão reserva-se ao direito de julgar, aprovar, requisitar correções ou reprovar os
trabalhos que por ventura estejam inapropriados.
Além dos pontos já requeridos, o comitê deverá avaliar os seguintes critérios: a) Os erros
ortográficos e de concordância não acidentais. b) O estilo de redação é direto, claro e objetivo. c) A
sequência de raciocínio utilizado é lógica e faz sentido. d) Com que profundidade o tema é
abordado. e) O trabalho é original e inovador. f) Qual é o mérito científico.
6. DA FORMA DE ENVIO
6.1.A submissão dos trabalhos deve ser feita:
6.1.1. Encaminhar para o endereço eletrônico erecapnecientifico@gmail.com o arquivo
completo anexo (em um dos formatos: *.doc, *.odt ou *.docx);
6.1.2. O assunto do e-mail deve iniciar com ERECAP-NE, em seguida, após espaço,
apresentar o código da linha de pesquisa seguido, após espaço, das três primeiras
palavras do título do trabalho.
7. DOS CERTIFICADOS
Apenas serão certificado os participantes que realizarem apresentação na modalidade oral
e/ou pôster, de trabalho aprovado, obedecendo datas e horários expressamente vinculados. O
certificado será emitido em até 30 dias após o término do evento.
8. DAS FORMAS DE APRESENTAÇÃO
As formas de apresentação podem ser via comunicação oral, de até 10 minutos, em local e
data a ser divulgada por esta comissão ou por meio de banner, 1,20cm por 90 cm, a ser
confeccionado pelo próprio proponente e exposto em local e data a serem definidas pela comissão,
com tempo de apresentação de 2 horas.

9. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
Atividade

Data limite

Publicação do edital

17 de Fevereiro de 2016

Início das submissões

17 de Fevereiro de 2016

Fim das submissões

18 de Março de 2016

Envio das avaliações

08 de Abril de 2016

Data das apresentações orais

22 a 24 de Abril de 2016

Data da apresentação dos pôsteres

22 a 24 de Abril de 2016

Data da emissão dos certificados

24 de Maio de 2016

Juazeiro do Norte, 17 de Fevereiro de 2016.

Veronica Ribeiro da Silva
Coordenadora do Encontro Regional dos
Estudantes do Campo de Públicas – Nordeste/2016

Jeferson Antunes
Coordenador da Comissão Cientifica do Encontro Regional dos
Estudantes do Campo de Públicas – Nordeste/2016

