
 

 
Edital 01/2017 

 

CHAMADA DE TRABALHOS – XI JORNADA CIENTÍFICA DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (JORNAP) 

 
A Comissão Organizadora da XI Jornada Científica de Administração Pública (JORNAP) 

convida estudantes de graduação e pós-graduação, docentes, pesquisadores, funcionários 

de instituições públicas e demais interessados a submeterem resumos expandidos de 

trabalhos científicos e/ou de extensão para publicação e apresentação oral durante o evento 

a ser realizado nos dias 9, 10 e 11 de maio de 2017 na Faculdade de Ciências e Letras da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), na cidade de 

Araraquara/SP. 

As normas de submissão serão regidas pelo presente edital e todas as informações 

complementares serão disponibilizadas em nossas mídias sociais. 

 

1. ENVIO DE TRABALHOS 

O prazo para envio de trabalhos será de 10 de março de 2017 a 09 de abril de 2017. 

Serão aceitos resumos de trabalhos científicos e/ou de extensão cujas temáticas estejam 

relacionadas aos eixos e categorias apresentados abaixo: 

 

1.1 TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

EIXO TEMÁTICO 1: GESTÃO PÚBLICA LOCAL 



Gestão pública municipal e regional, planejamento urbano e territorial local, 

desenvolvimento local, regiões metropolitanas, consórcios intermunicipais, inovações da 

gestão local e temas correlacionados.        

            

                     

EIXO TEMÁTICO 2: ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS 

Economia do setor púbico, finanças públicas, orçamento, responsabilidade fiscal, 

desenvolvimento econômico sustentável, acountability e temas correlacionados. 

 

EIXO TEMÁTICO 3: GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA 
 

Governança, teorias e modelos da administração pública, desenhos públicos 

organizacionais, gestão pública estratégica, planejamento do setor público, gestão pública, 

tecnologia da informação na administração púbica, inovações na gestão pública, 

comunicação na gestão pública, organizações sociais, administração pública indireta, 

parcerias público privadas, estrutura das organizações públicas, privatizações, contratos e 

contratações da gestão pública, terceirização e temas correlacionados. 

 

EIXO TEMÁTICO 4: POLÍTICAS PÚBLICAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Agenda, discussão, formulação, implementação e avaliação de políticas pública, políticas 

públicas setoriais e temas correlacionados. 

 

EIXO TEMÁTICO 5: ESTADO, DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

Estado e sociedade, transformações do Estado, relação entre os três poderes, administração 

pública e controle social, movimentos sociais, sociedade e administração pública, eleições, 

partidos políticos, mídias na democracia, relações de poder e elites, participação social, 

cidadania e democracia e temas correlacionados. 

 

 



 

1.2 TRABALHOS DE EXTENSÃO  

 

EIXO TEMÁTICO 1: DIREITOS HUMANOS, CULTURA, COMUNICAÇÃO, 
EDUCAÇÃO E POLÍTICA 
 

EIXO TEMÁTICO 2: MEIO AMBIENTE, SAÚDE, CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

EIXO TEMÁTICO 3: TRABALHO, RENDA E ECONOMIA 

 

1.3 NORMAS DE SUBMISSÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

 
A submissão de resumos deverá ocorrer exclusivamente pelo e-mail do evento 

<jornap@fclar.unesp.br>, com assunto “SUBMISSÃO DE RESUMO CIENTÍFICO – XI 

JORNAP”, para resumos de trabalhos científicos ou “SUBMISSÃO DE RESUMO DE 

EXTENSÃO – XI JORNAP”, para resumos de trabalhos de extensão. 

Para que o trabalho seja aceito, apresentado e publicado é necessário que pelo menos um 

dos autores esteja devidamente inscrito e realize o pagamento no credenciamento do evento.  

O modelo de resumo para submissão encontra-se no site do evento e pode ser acessado pelo 

link <http://fclar.unesp.br/#!/graduacao/espaco-do-aluno/pet---programa-de-educacao-

tutorial/administracao-publica/subitem-fechados/2017/>. Não serão aceitos resumos fora 

do modelo indicado.  

No e-mail para submissão, o autor deverá anexar dois arquivos distintos no formato PDF, 

sendo que um deverá conter todas as informações do modelo e o outro sem as informações 

de identificação, para que a avaliação seja anônima. O arquivo completo a ser enviado 

deverá ser nomeado com o sobrenome do primeiro autor em letra maiúscula, seguido pela 

inicial do prenome e o título do trabalho; o arquivo sem identificação apenas com o nome 

do trabalho, conforme os exemplos: 

Arquivo com identificação: SOUZA, J. Impactos das políticas públicas de saúde nas 

comunidades ribeirinhas. 



Arquivo sem identificação: Impactos das políticas públicas de saúde nas comunidades 

ribeirinhas. 

 

FORMATAÇÃO DOS RESUMOS                                                                                                                            

                    

Os autores deverão enviar o resumo expandido seguindo o modelo elaborado, obedecendo 

ao que se segue: de 3 a 5 páginas, texto em português, 3 (três) palavras-chave e apresentar 

introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusões e referências 

bibliográficas. Os resumos poderão conter imagens, gráficos, tabelas ou outros recursos que 

o autor julgar válido e importante. 

 

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Os resumos submetidos serão avaliados de forma anônima por dois avaliadores. As normas 

para aceitação dos resumos serão: 

 

 Adequação do trabalho às temáticas apresentadas nas sessões 1.1 ou 1.2;  

 Estar de acordo com o modelo proposto; 

 Originalidade dos trabalhos; 

 Norma padrão culta da Língua Portuguesa; 

 

Serão automaticamente excluídos os trabalhos que não obedecerem às normas de formatação 

previamente estabelecidas e não realizarem inscrição e pagamento de pelo menos 1 (um) 

autor. Os autores que tiverem seus trabalhos aceitos serão notificados através do e-mail 

fornecido no ato da submissão. 

O PET Administração Pública não se responsabiliza por fatores externos que possam 

influenciar ou atrasar os envios, seja por questões particulares, técnicas ou de informática e 

reitera que em nenhuma hipótese serão aceitos trabalhos enviados após o encerramento do 

período de submissão.  

Os trabalhos aprovados serão certificados e seus respectivos resumos serão publicados nos 

Anais do evento. 



3. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Durante a realização da XI Jornada Científica de Administração Pública, os autores que 

tiverem seus trabalhos aprovados participarão de sessões de Apresentação de Trabalhos. Os 

autores deverão fazer a exposição oral de seus trabalhos para a mesa avaliadora e demais 

presentes. Cada participante terá 15 minutos para exposição e 15 minutos para debate, cada 

sessão será coordenada por um avaliador presente na sala. A exposição oral de trabalhos 

poderá conter, a critério dos autores, uma apresentação a ser exibida por projetor, sem 

formatação pré-estabelecida. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

10 DE MARÇO – Início da submissão de resumos. 

09 DE ABRIL – Última data para submissão de resumos. 

24 DE ABRIL – Divulgação dos trabalhos aprovados. 

5 DE MAIO – Divulgação das salas de apresentação. 

9 DE MAIO – Apresentação dos trabalhos aprovados, às 14H. 

11 DE MAIO – Divulgação e entrega de menção honrosa aos primeiros colocados, na 

Conferência de Encerramento, às 19h30. 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Toda a divulgação será realizada via Facebook <https://www.facebook.com/Jornap- 

658633057615753/> e também fixada na página do PET Administração Pública na 

plataforma da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, no seguinte link: 

<http://fclar.unesp.br/#!/graduacao/espaco-do-aluno/pet---programa-de-educacao-

tutorial/administracao-publica/subitem-fechados/2017/>. 

http://www.facebook.com/Jornap-


Algumas informações também serão encaminhadas via e-mail aos inscritos. Qualquer outra 

dúvida referente à Chamada de Trabalhos deverá ser enviada para <jornap@fclar.unesp.br> 

 

LOCAL 

 

UNESP Faculdade de Ciências e Letras de 

Araraquara. Rodovia: Araraquara – Jaú, Km 1, 

CEP: 14.800-901 Araraquara – São Paulo – 

BRASIL 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EIXO CIENTÍFICO  

 

Profª Drª Patricia Borba Machetto – Tutora do grupo PET Administração Pública                   

Cristiano Parra Duarte (quarto ano) 

João Vitor dos Santos Andrade (quarto ano) 

Amanda Karine Ferreira Figueiredo (terceiro ano) 

Nicolas Seiji Aoki (terceiro ano) 

Patricia Souza Braulino (segundo ano) 

 

mailto:jornap@fclar.unesp.br

	Edital 01/2017
	1. ENVIO DE TRABALHOS
	1.2 TRABALHOS DE EXTENSÃO
	EIXO TEMÁTICO 1: DIREITOS HUMANOS, CULTURA, COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E POLÍTICA
	2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
	3. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
	4. CRONOGRAMA
	OUTRAS INFORMAÇÕES
	LOCAL
	COMISSÃO ORGANIZADORA DO EIXO CIENTÍFICO

