CONVOCATÓRIA

ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Departamento de Ciências Econômicas (DCEC) realizará a VIII Semana de Economia da
UESC, com o tema “Políticas Públicas para o Desenvolvimento”, no período de 16 a 18 de outubro de
2018, no Campus da UESC, tornando público que se encontram abertas as inscrições para o evento.

1 PÚBLICO ALVO
Professores e alunos universitários.
Egressos da graduação e da pós-graduação.
Comunidade regional e demais interessados.

2 OBJETIVOS
a) Propiciar maior compreensão dos vínculos entre a Economia e outras áreas do conhecimento;
b) Promover e divulgar a discussão acadêmico-científica por meio dos trabalhos de alunos da
graduação e pós-graduação da UESC e de outras instituições;
c) Agregar os diversos setores da sociedade aos debates promovidos.

3 JUSTIFICATIVA
A proposta deste evento centra-se na diversidade do campo de atuação da Economia, com o
intuito de mostrar a riqueza do pensamento econômico em suas várias vertentes, enfatizando a relação
entre a Economia e outras áreas do conhecimento. Dessa forma, teremos debates e intercâmbio entre
diferentes correntes do pensamento econômico, além de propiciar a divulgação da UESC junto a
instituições brasileiras.
O evento será organizado em três atividades: palestras, sessões técnicas de apresentação de
trabalhos e minicursos. Nas palestras serão discutidos temas da atualidade com convidados de
diferentes correntes do pensamento econômico a fim de propiciar debates e distintos olhares sobre
questões econômicas.
A natureza deste evento justifica-se pelo fato de oportunizar, tanto aos alunos como aos
professores da UESC e de outras instituições o estabelecimento de contatos com outros professores e
pesquisadores de instituições do país, além de divulgar o curso de graduação, as especializações e o
mestrado do Departamento de Ciências Econômicas da UESC para os participantes do evento.

4 SESSÕES, DATAS E LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO

DATA

16/10/18
(terça-feira)

PROGRAMAÇÃO

HORA/LOCAL

- Credenciamento

- 7:30 às 8:30hs (Saguão do Auditório
Paulo Souto)

- Mesa redonda: a definir

- 8:30hs às 12hs (Auditório Paulo
Souto)

- Palestra: a definir

- 19h às 22hs (Auditório Paulo Souto)

- Grupos de Trabalho

- 8hs às 12hs (Salas do DCEC, Pavilhão
Pedro Calmon)

- Grupos de Trabalho

- 13:30 às 16:30hs (Salas do DCEC,
Pavilhão Pedro Calmon)

17/10/18
- Apresentação de pôsteres
(quarta-feira)

- Minicursos

- 16:30 às 17:30hs (Hall do DCEC,
Pavilhão Pedro Calmon)

- 19h às 22hs (Salas do DCEC,
Pavilhão Pedro Calmon)

18/10/18
- Palestra: a definer
(quinta-feira)

- 8hs às 12hs (Auditório Jorge Amado)

5 INSCRIÇÕES
5.1 Todas as modalidades de inscrição, seja na condição de ouvinte, submissão de trabalhos, bem
como em minicursos, são gratuitas.

5.2 Dos tipos e prazos de inscrição
TIPO DE INSCRIÇÃO

- Ouvinte

LOCAIS
- Via formulário eletrônico, da 0h do dia 3 de julho até as 23h59m do
dia 15 de outubro de 2018, no link:

https://goo.gl/forms/NE8x3L9l3IXrBxvU2

- Presencial, a partir da 07:30h do dia 16 de outubro de 2018, no

Auditório Paulo Souto.

- Minicurso (vagas limitadas)

- Via formulário eletrônico, da 0h do dia 8/10 até as 23h59m do dia
14/10 de 2018, até o limite máximo de cada turma (40 vagas), no
link:
https://goo.gl/forms/ZQKXNiWk2uESRtdf2
A ser realizada em duas etapas:
1) Inscrição, 0h de 3 de julho às 23h59m de 5 de agosto de
2018, via formulário disponível no link:
https://goo.gl/forms/RVipIbcf5XWu4Tnq1

- Submissão de Trabalhos

2) Envio dos trabalhos (em word, com identificação dos
autores) para o e-mail:
semeco@uesc.br

5.3 Minicursos
A definir.

6 CRONOGRAMA
AÇÕES
Inscrição como ouvinte

Inscrições nos minicursos

DATAS
3 de julho a 15 de outubro de 2018 (via
formulário eletrônico)
16 de outubro de 2018 (presencial)
8 a 14 de outubro de 2018 (40 vagas
por turma)
3 de julho a 12 de agosto de 2018
25 de setembro de 2018

Submissão de trabalhos
Divulgação dos trabalhos aprovados por GT
Divulgação da Programação dos GTs (local e data de
1º de outubro de 2018
apresentação)

7 DA CERTIFICAÇÃO E CARGA HORÁRIA
7.1 No certificado de participação como ouvinte será atribuída a carga horária referente à presença nas
palestras e sessões temáticas.
7.2 O certificado de participação no minicurso contará com carga horária de 4h.
7.3 Os certificados de apresentação oral (dos artigos completos e dos pôsteres) serão entregues pela
Comissão Organizadora, na respectiva sessão temática de apresentação do trabalho.

7.4 Farão jus à certificação de apresentação de trabalho, apenas, aqueles que tiverem sido aprovados e
apresentados em suas respectivas sessões temáticas.

8 DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
8.1 Poderão ser submetidos trabalhos nas categorias: Resumo Expandido e/ou Artigo Completo,
optando-se, na inscrição, por um dos grupos de trabalho (GT) abaixo:
GT 1 – Desenvolvimento Territorial, Economia Rural, do Turismo e do Meio Ambiente
GT 2 – Economia Baiana e Desenvolvimento Regional
GT 3 – Economia Brasileira, Macroeconomia e Economia Internacional
GT 4 – Economia do trabalho, Economia Solidária e Cooperativismo
GT 5 – Economia industrial e Microeconomia
GT 6 – Economia Política e História do Pensamento Econômico
GT 7 – Estado, Economia do Setor Público e Políticas Públicas
GT 8 – Gestão e Finanças
GT 9 – Inovação, Empreendedorismo e Tecnologias Sociais
GT 10 – Planejamento Regional e Urbano

8.2 Na categoria Resumo Expandido poderão ser inscritas pesquisas em andamento, desde que
possuam resultados parciais. A apresentação desse tipo de trabalho será feita sob a forma de pôster.
8.3 Na categoria Artigo Completo serão inscritas, apenas, pesquisas concluídas. A apresentação desse
tipo de trabalho será sob a forma oral.
8.4 Os trabalhos submetidos, em qualquer das categorias (resumo expandido ou artigo completo),
deverão atender às normas de submissão.
8.5 O trabalho (artigo ou resumo) deverá ser submetido em formato word, em arquivo único, com
identificação dos autores (conforme regras de formatação).
8.6 Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail: semeco@uesc.br, após o preenchimento do
formulário de submissão de trabalhos, disponível no link: https://goo.gl/forms/RVipIbcf5XWu4Tnq1.
8.7 O trabalho submetido deverá adequar-se à temática do GT escolhido e ter, no máximo, 5 (cinco)
autores:
8.8.1 Na condição de 1º autor, poderá submeter apenas 1 (um) trabalho na categoria Artigo
Completo e 1 (um) trabalho na categoria Resumo Expandido.
8.8.2 Na condição de co-autor não há limites para submissão.
8.8 O trabalho (Resumo Expandido ou Artigo Completo) poderá ser apresentado tanto pelo primeiro
autor quanto por qualquer co-autor. É obrigatória a inscrição do apresentador do trabalho no evento.

9 DAS NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS
9.1 O resumo expandido deverá ter o mínimo de 3 (três) e o máximo de 5 (cinco) páginas e seguir a
seguinte estrutura textual:
 Título;
 Introdução;

 Fundamentação Teórica;
 Metodologia;
 Resultados parciais;
 Considerações finais;
 Palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5) separadas, entre si, por ponto;
 Referências bibliográficas (de acordo com a ABNT).
9.2 Os resumos expandidos deverão estar formatados de acordo com as seguintes normas técnicas:







Margens: superior e esquerda 3 cm; direita e inferior 2 cm;
Espaçamento 1,5 entre linhas;
Fonte: Times New Roman, tamanho 12;
Parágrafo: recuo de 1,25 cm em primeira linha;
Título: centralizado e em negrito;
Abaixo do título: nome do GT (centralizado e em negrito, ex: GT 1 – Desenvolvimento
Territorial, Economia Rural, do Turismo e do Meio Ambiente);
 Abaixo do GT: nomes dos autores com alinhamento à direita e, em nota de rodapé
numerada, indicar a formação acadêmica, instituição de vínculo e e-mail de cada autor.

10 NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS COMPLETOS

10.1 O artigo deverá ter no mínimo 10 e no máximo 20 páginas.
10.2 A estrutura do artigo completo deverá conter:
 Título (centralizado, negrito);
 Abaixo do título, nome do GT (centralizado e em negrito, ex: GT 1 – Desenvolvimento
Territorial, Economia Rural, do Turismo e do Meio Ambiente);
 Abaixo do GT: nomes dos autores com alinhamento à direita e, em nota de rodapé
numerada, indicar a formação acadêmica, instituição de vínculo e e-mail de cada autor;
 Resumo com no máximo 250 palavras, em espaço simples, alinhamento justificado;
 Inserir palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5) separadas, entre si, por ponto;
 Introdução;
 Desenvolvimento (as seções serão subdivididas e nomeadas a critério do(s) autor(es));
 Considerações finais;
 Referências bibliográficas (de acordo com a ABNT).
10.3 O artigo deverá ser formatado de acordo com as seguintes normas técnicas:
 Margens: superior e esquerda 3 cm; direita e inferior 2 cm;
 Espaçamento de 1,5 entre linhas;
 Fonte: Times New Roman, tamanho 12;
 Parágrafo: recuo de 1,25 cm em primeira linha;
 Fonte 10, para notas de rodapé, citações diretas fora do corpo do texto e indicação de fonte e
observações em figuras, quadros e tabelas.
 Figuras, tabelas e quadros deverão ser inseridos no corpo do texto (indicando título e fonte).

11 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
11.1 Os trabalhos serão apresentados na forma oral (artigos completos) e na forma de pôster (resumos
expandidos).

11.1.1 ARTIGOS COMPLETOS
11.1.1.1 Os trabalhos aprovados serão divulgados no site do evento, bem como o dia, horário e
local da apresentação, conforme cronograma estabelecido.
11.1.1.2 O autor/apresentador deverá comparecer ao local da apresentação do trabalho 30
(trinta) minutos antes do início da sessão temática, com arquivo da apresentação em pen drive.
11.1.1.3 Cada trabalho terá no máximo 15 (quinze) minutos para ser apresentado e 5 minutos
para debate.
11.1.1.4 O evento disponibilizará computador e data show para as apresentações.
11.1.1.5 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica do Evento.

11.1.2 PÔSTERES
11.1.2.1 Os trabalhos aprovados serão divulgados no site, bem como o dia, horário e local da
apresentação, conforme cronograma estabelecido.
11.1.2.2 O autor/apresentador deverá comparecer ao local da apresentação do trabalho 30
(trinta) minutos antes do início da sessão para fixar o pôster, conforme modelo disponibilizado
na página oficial do evento.
11.1.2.3 O pôster deve ser confeccionado no tamanho 90 cm de largura x 120 cm de altura, de
acordo com o modelo sugerido na página do evento.
11.1.2.4 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica do Evento.

12 DOS ANAIS DO EVENTO
12.1 Farão jus à publicação nos Anais Eletrônicos do Evento, apenas os ARTIGOS COMPLETOS
APRESENTADOS em suas respectivas sessões temáticas. Trabalhos aprovados, mas que não foram
apresentados, não serão incluídos nos Anais do Evento.

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
Campus Soane Nazaré de Andrade, 29 de junho de 2018.

