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ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

1. Do objetivo: 

Proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de suas 

pesquisas, na área de Políticas Públicas. 

2. Dos participantes e inscrição: 

2.1. Poderão submeter trabalhos pesquisadores, professores, alunos e ex-alunos de 

graduação e pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) de qualquer Instituição de Ensino 

Superior; 

2.2. Os trabalhos poderão ter até 03 (três) autores; 

2.3. A autoria será registrada pela ordem dos autores indicada no ato da submissão 

do trabalho; 

2.4. Solicitações para alteração de autoria não serão atendidas; 

2.5 O primeiro autor deve ser o apresentador do trabalho. 

3. Dos trabalhos e submissão: 

3.1. Os trabalhos enviados podem ser projetos finalizados ou projetos de pesquisa 

a serem realizados. Os trabalhos devem contar com no máximo duas laudas, fonte Times 

new roman, 12 pt, justificado, conforme modelo disponível no Anexo 1 deste edital. 

3.2. Os trabalhos devem contar obrigatoriamente com Apresentação, Objetivo 

Geral e Específicos, Problematização, Proposta metodológica e Conclusão para projetos 

finalizados, ou Resultados Esperados para aquelas pesquisas em andamento e Referências 

bibliográficas.  

3.3. Os trabalhos devem contemplar a área de concentração Estado, Economia e 

Políticas Públicas, de acordo com as linhas de pesquisa do Programa de Pós- Graduação 

em Políticas Públicas UFPR, disponível no link a seguir: 

https://politicaspublicas.weebly.com/aacuterea-de-concentraccedilatildeo.html 

4. Da avaliação e aprovação dos trabalhos: 

 

https://politicaspublicas.weebly.com/aacuterea-de-concentraccedilatildeo.html
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4.1. A equipe organizadora tem o objetivo de oportunizar a participação de todos 

os inscritos na comunicação oral. Contudo, caso o número inscrito não comporte o tempo 

do evento destinado para as apresentações, os trabalhos serão selecionados. 

4.2 Caso seja necessário selecionar trabalhos para a comunicação oral, a avaliação 

será realizada pela equipe organizadora do evento: discentes regularmente matriculados 

no Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas UFPR, a saber: Jeferson Ramos, 

Renata Torres, Elaine Batista, Moacir Carvalho e Rodrigo Noll.  

4.3. Os autores dos trabalhos autorizados serão informados por e-mail até a data 

de 23 de outubro.  

4.4. Os trabalhos aprovados serão divididos em mesas temáticas na tarde do dia 

25 de outubro a partir das 13h30, sendo que cada trabalho terá 20 minutos para 

apresentação. 

5. Da emissão dos certificados: 

Certificados serão disponibilizados no dia da apresentação para todos os autores. 

 

ANEXO 1 

TÍTULO DO TRABALHO 

Nome do pesquisador 

Universidade Federal do Paraná - UFPR 

e-mail@ufpr.br 

Palavras chaves: palavras, chave. 

 

RESUMO  

Apresentação: A apresentação permite ao pesquisador e pesquisadora fazer uma breve 

apresentação do assunto abordado, do tema em específico e dos elementos que compõe a 

pesquisa. A seguir, convém elencar os resultados gerais alcançados pela pesquisa. A 

apresentação permite ao pesquisador e pesquisadora fazer uma breve apresentação do 

assunto abordado, do tema em específico e dos elementos que compõe a pesquisa. A 

seguir, convém elencar os resultados gerais alcançados pela pesquisa.    

mailto:e-mail@ufpr.br
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Objetivo: Neste trecho espera-se que os pesquisadores e pesquisadoras pontuem os 

principais objetivos da pesquisa. Neste trecho espera-se que os pesquisadores e 

pesquisadoras pontuem os principais objetivos da pesquisa. Neste trecho espera-se que os 

pesquisadores e pesquisadoras pontuem os principais objetivos da pesquisa. Neste trecho 

espera-se que os pesquisadores e pesquisadoras pontuem os principais objetivos da 

pesquisa. Neste trecho espera-se que os pesquisadores e pesquisadoras pontuem os 

principais objetivos da pesquisa. Neste trecho espera-se que os pesquisadores e 

pesquisadoras pontuem os principais objetivos da pesquisa. Neste trecho espera-se que os 

pesquisadores e pesquisadoras pontuem os principais objetivos da pesquisa. Neste trecho 

espera-se que os pesquisadores e pesquisadoras pontuem os principais objetivos da 

pesquisa. Neste trecho espera-se que os pesquisadores e pesquisadoras pontuem os 

principais objetivos da pesquisa. Neste trecho espera-se que os pesquisadores e 

pesquisadoras pontuem os principais objetivos da pesquisa. 

Conclusão: A conclusão permite às pesquisadoras e pesquisadores apresentar os 

resultados parciais ou finais da pesquisa em questão. A conclusão permite às 

pesquisadoras e pesquisadores apresentar os resultados parciais ou finais da pesquisa em 

questão. A conclusão permite às pesquisadoras e pesquisadores apresentar os resultados 

parciais ou finais da pesquisa em questão. A conclusão permite às pesquisadoras e 

pesquisadores apresentar os resultados parciais ou finais da pesquisa em questão. A 

conclusão permite às pesquisadoras e pesquisadores apresentar os resultados parciais ou 

finais da pesquisa em questão. A conclusão permite às pesquisadoras e pesquisadores 

apresentar os resultados parciais ou finais da pesquisa em questão. 

 


