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Edital da UNIFAP para inscrição de artigos na I Jornada Científica de Administração
Pública do Sul do Amapá: “Administração Pública em Foco”.

A comissão geral da I Jornada Científica, do curso de Administração Pública informa que, a
submissão dos artigos ocorrerá no período de 18/09/17 a 18/10/17, a serem apresentados
em até 20 minutos nos dias 11 e 12 de novembro de 2017. Os Trabalhos a serem
apresentados serão indexados nos anais do evento com registro ISSN.

1. Das inscrições:

1.1 Quem poderá inscrever-se:
Estarão aptos a apresentar artigos, todos os acadêmicos de curso superior que
tiverem material científico que não foram anteriormente divulgados, ou a produzir
em tempo hábil e que estejam em consonância com o tema do evento e para mostras
de iniciação científica, e a todos os alunos profissionais interessados em divulgar
seu conhecimento científico na área de administração pública. Também estarão
aptos a apresentar trabalhos, os acadêmicos dos demais cursos de graduação de
áreas afins ao curso de Administração Pública e áreas tecnológicas desde que os

seus respectivos artigos estejam vinculados à temática do evento. Ressalte-se,
também, que todos os autores deverão estar devidamente inscritos no evento.

1.2 Como poderá inscrever-se:
Os
resumos
deverão
ser
enviados
ao
endereço
eletrônico
http://www2.unifap.br//adm/eventos/ (assunto: “Inscrição de trabalho para a I
Jornada Científica de Administração Pública do Sul do Amapá”).
1.3 Qual/quais artigos poderão ser inscritos:
Poderão ser inscritos artigos inéditos, elaborados por alunos do curso de
Administração Pública, bem como dos cursos de áreas afins. É imprescindível que
os artigos estejam vinculados à temática do evento.

2. Da formatação dos trabalhos:
2.1 Orientações técnicas:
O padrão de artigo deverá seguir o modelo postado no site
http://www2.unifap.br//adm/eventos/, conforme as orientações de ABNT para
artigos de exposição acadêmica.
2.2 Orientações metodológicas:
Os artigos em formato Word não deverão conter o nome do(s) autor (es) ou
qualquer tipo de identificação, ainda deverão tratar de assuntos vinculados à
temática do evento, isto é, Administração Pública, (conforme o item 1.3 deste
edital). O modelo do artigo contendo as normatizações científicas está no link para
download.
3. Da seleção:

Todos os artigos serão previamente submetidos à avaliação de uma comissão de
professores especialmente constituída para essa tarefa. A comissão está organizada
de tal forma que cada integrante está encarregado de avaliar determinada área de
pesquisa. Só depois da avaliação é que os inscritos poderão saber se apresentarão ou
não os seus artigos. Os critérios de avaliação serão os seguintes:

a) Coesão e coerência textuais;
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b) Consistência argumentativa;
c) Relevância do tema para a Administração Pública;
d) Problema;
e) Resultados da pesquisa;
f) Vínculo com a temática do evento “Administração Pública em Foco” ou área afim
a Administração Pública;
Toda desenvolvimento metodológico do artigo deverá seguir o modelo que está
disponível no site para download.

4. Do cronograma para inscrição, submissão de artigos e divulgação dos artigos
aprovados

4.1. Inscrições: de 18 de setembro a 10 de novembro de 2017
As inscrições deverão ser feitas online no site http://www2.unifap.br//adm/eventos/
o participante do evento deverá preencher o formulário de inscrição de acordo com
os procedimentos pedidos no site e enviar a ficha após o preenchimento.
4.2. Submissões: de 18 de setembro a 18 de Outubro de 2017
Todos

os

artigos

deverão

ser

enviados

no

site

e-mail

http://www2.unifap.br//adm/eventos/ após fazer a inscrição o candidato deverá
anexar seu artigo, que não deverá ter qualquer identificação, e enviar.

4.2. Parecer da Comissão Avaliadora: 31 de outubro de 2017
A informação será enviada por e-mail a todos os que submeteram artigos.

OBS: Os artigos aprovados, com ressalvas, deverão ser ajustados e reenviados até o
dia 05 de novembro de 2017, sendo este o último prazo para o envio de artigos não
aprovados em primeira instância “deverão ser reenviados após ajustes”.
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4.3.Parecer final da comissão avaliadora: 07 de novembro de 2017 sobre os artigos
encaminhados para revisão e divulgação da relação de todos os artigos aptos a
serem expostos.

4.4. Da apresentação: Os artigos serão apresentados em sala aberta ao público, o(s)
autor(es) terão até 20 (vinte) minutos para a defesa de seu artigo científico, após a
apresentação a palavra será aberta a plateia para perguntas sobre o artigo.
4.5. Divulgação dos locais de exposições dos artigos dia 09 de novembro de 2017, no
site http://www2.unifap.br//adm/eventos/ e disponibilizados aos apresentadores via
e-mail.

4.6. Início e término da I Jornada Científica: 11 á 12 de novembro de 2017.

4.7. Data e local de exposição dos artigos: 11 e 12 de novembro de 2017, na escola
SESI de Monte Doudorado. Serão organizados em salas de aulas nos horários de
09:00 as 12:00 e das 15:00 as 18:00.
4.8. Data de disponibilização dos certificados digitais: a partir de 30 de novembro de
2017.

5. Da I Jornada Científica de Administração Pública do Sul do Amapá:
Administração Pública em Foco.

Mais

informações

pelo

site

http://www2.unifap.br//adm/eventos/

(assunto:

“Informações I Jornada Ciêntifica Adm. Pública”), pessoalmente no Departamento de
Educação a Distancia – DeaD, Bloco B coordenação do curso de Administração Pública
(UNIFAP, próximo ao Tribunal de justiça da UNIFAP).

Macapá (AP), 15 de Setembro de 2017.
Prof.Dr. Robson Antonio Tavares Costa
Coordenador do Curso de Administração Pública
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ANEXO I
CRONOGRAMA

LANÇAMENTO DO EDITAL
INSCRIÇÕES
SUBMISSÕES
PARECER DA COMISSÃO
AVALIADORA
PARECER FINAL DA COMISSÃO
AVALIADORA
DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE
EXPOSIÇÕES DOS ARTIGOS
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18/09/2017
18/09/2017 até
10/09/2017
18/09/2017 até
18/10/2017
31/10/2017
07/11/2017
09/11/2017

