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II CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO
GOVERNAMENTAL (II ConPÚBLICA)
04 e 05 de maio de 2017

EDITAL PARA ENVIO E APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DO
IIConPÚBLICA 2017

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1.1 Serão aceitos para apresentação trabalhos de autores brasileiros e
estrangeiros em forma de artigo científico, relativos às áreas de conhecimento
propostos pelo II ConPÚBLICA, desde que se enquadrem nos eixos temáticos do
evento;
1.2 O envio de qualquer trabalho implica, automaticamente, cessão dos direitos
autorais à organização do Congresso;
1.3 A apresentação de artigos no Congresso não implica remuneração aos
autores;
1.4 Os artigos assinados serão de responsabilidade exclusiva de seus autores,
não refletindo, necessariamente, a opinião dos organizadores do Congresso.
2. PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA ENVIO DOS ARTIGOS
2.1
A
submissão
dos
artigos
será
realizada
pelo
e-mail
(inscricao@conpublica.org) de acordo com a área de conhecimento e eixo temático
escolhido pelo autor:
Tema A - Políticas Sociais
Tema B - Eficiência nos gastos públicos
Tema C - Controle interno da Administração Pública
Tema D - Temas transversais
2.2 Para cada um dos temas, serão selecionados artigos que devem obedecer
ao seguinte formato:
- Conteúdo da primeira página: Título do trabalho (com todas as palavras
principais iniciando-se em maiúsculas); Resumo do trabalho contendo até 250
palavras, no mesmo idioma do trabalho. Não incluir abstract. Palavras-chave: Até
cinco palavras-chave. Na sequência, início do texto propriamente dito, na mesma
página.
- Papel: A4 (29,7 x 21 cm).
- Orientação do papel: Retrato.
- Margens:
Superior - 3 cm.
Inferior - 2 cm.
Direita - 2 cm.
Esquerda - 3 cm.
- Fonte: Times New Roman, tamanho 12 em 100%.
- Espaçamento: 1,5 entre as linhas.
- Texto: Justificado.
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- Tamanho: No ato da submissão, cada autor deverá enviar apenas o artigo
completo em documento único de até 15 páginas, incluindo título, resumo,
palavras-chave, tabelas, figuras, referências e notas de final de texto.
- Paginação: Inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado
direito.
- Notas: Não devem ser colocadas no rodapé, mas inseridas como notas de
final de texto.
- Citações e referências: as citações deverão ser inseridas no corpo do
texto, incluindo o sobrenome do autor, a data de publicação e o número de página
(se for o caso), conforme normas da ABNT. As referências completas do(s)
autor(es) citado(s) deverão ser apresentadas em ordem alfabética, no final do
texto, de acordo com as normas da ABNT.
2.3 Para a submissão, o autor deverá enviar o trabalho via e-mail informando
dados pessoais do autor principal, adicionar demais autores (máximo de quatro),
apresentadores (máximo de três), título do artigo, resumo e anexar o arquivo em
formato PDF. Os trabalhos, em sua versão final, não podem, sob hipótese alguma,
possuir identificação.
2.4 Os trabalhos só poderão ser apresentados por seus autores.
2.5 Os artigos que não estiverem de acordo com as normas de formatação,
conforme ABNT, serão imediatamente recusados.
2.6 A inclusão do artigo na programação do Congresso e sua apresentação
fica condicionada a:
a) Aprovação do trabalho pela Comissão Científica do Congresso.
b) Apresentação oral do artigo por pelo menos um e no máximo três dos
autores nas datas e horários previamente divulgados.
c) Pagamento da inscrição de participação no Congresso dos apresentadores
no valor de R$ 15,00 (quinze reais) para participantes de outros estados e de R$ 60,00
(sessenta reais) para inscrições locais. Para associados ao SINDESP e ao DA CSAP
o valor da inscrição é de R$ 15,00 (quinze reais).
2.7 A inscrição deverá ser efetuada por meio de transferência bancária ao
Sindicato dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental do
Governo de Minas Gerais (SINDESP-MG) acompanhada de email com comprovante
de pagamento para inscricao@conpublica.org até o dia 01/05/2017. Dados da conta:
Banco do Brasil
Agência: 1629-2
Conta Corrente: 50242-1
2.8 O prazo para envio de artigos completos será de 27/03/2017 a 14/04/2017.
2.9 Os trabalhos aprovados para apresentação oral serão divulgados no dia
21/04/2017 via e-mail e nas páginas do Evento (www.conpublica.org).
2.10 Não haverá devolução, em hipótese alguma, do valor da taxa de inscrição.
3. AUTORIA DOS ARTIGOS
3.1 Limita-se o número de três trabalhos enviados ao Congresso como primeiro
autor. Como segundo ou demais autores não há número limite de submissão de
trabalhos.
3.2 Os trabalhos poderão ter até no máximo 4 (quatro) autores e o(s)
apresentador(es) deverá(ão) realizar sua inscrição no evento.
4. FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS
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4.1 O envio de artigos deverá obedecer às regras previstas neste edital e o(s)
autor(es) deverá(ão), necessariamente, enviar o trabalho observando as normas da
ABNT, bem como as expressas no presente edital.
5. AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS
5.1 A Comissão Científica avaliará os trabalhos observando os seguintes
pontos:
1) Vinculação do artigo ao eixo temático escolhido;
2) Adequação do tema do artigo ao texto;
3) Problematização e justificativa do artigo apresentada de forma clara e bem
definida;
4) Se a conclusão do texto responde adequadamente ao problema e atinge os
objetivos propostos;
5) Redação da introdução de modo a contemplar claramente o tema, problema,
objetivos e justificativa;
6) Estrutura lógica e adequada do artigo;
7) Adequação às regras da ABNT;
8) Atualidade e relevância das discussões.
6. APRESENTAÇÃO ORAL DOS ARTIGOS
6.1 A apresentação dos artigos aprovados pela Comissão Científica terá
duração determinada pela mesa coordenadora temática no dia, podendo haver debate
na sequência das apresentações ou, ao final, um debate global.
6.2 O certificado de apresentação de trabalho somente será disponibilizado
ao(s) apresentador(es) do trabalho no Congresso. Tais certificados serão enviados por
e-mail.
6.3 É necessária a assinatura (legível) na lista de presença e disponibilização
do e-mail pelos apresentadores após a apresentação do trabalho.
6.4 Serão disponibilizados recursos audiovisuais (datashow) para as
apresentações dos trabalhos.
6.5 Se determinados eixos temáticos contarem com grande número de artigos
de alta qualidade, comprovada pela avaliação dos membros da Comissão Científica, a
organização poderá subdividir esses grupos; da mesma forma poderão ser reunidas
as apresentações de eixos com baixa demanda.

