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Comunicado nº 04, de 25 de maio de 2015. 

 

Chamada nº 01 -  Submissão e seleção  de artigos 

 

A Equipe de Organização da coletânea “A Gestão Pública na visão dos Técnicos 

Administrativos em Educação das Universidades Públicas e Institutos Federais” torna 

pública a chamada técnica para selecionar 15 artigos a serem publicados no segundo 

volume desta obra. 

1 – Dos requisitos   

1.1 Os textos enviados devem se enquadrar às seguintes temáticas do Ensino Superior das 

Universidades Públicas e Institutos Federais: 

a) Gestão Pública; 

b) Gestão de pessoas nas instituições de Ensino Superior; 

c) Capacitação e qualificação de servidores; 

d) Práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

e) Ética na Gestão Pública e os princípios da Administração Pública; 

f) Realidade das Instituições Federais de Ensino e Orçamento Público; 

g) Os Técnicos Administrativos nas instituições de ensino: aspectos sobre qualidade de 

vida, segurança, saúde e cultura organizacional no ambiente laboral das Universidades 

Públicas e Institutos Federais;  

h) A sustentabilidade ambiental nas Instituições Públicas de Ensino Superior; 

i) Gestão de documentos públicos. 

1.2) Os artigos devem ser inéditos, portanto, não devem ter sido publicados em quaisquer 

tipos de mídias eletrônicas ou impressas, por completo, ou parte do artigo, nem terem 

sido aceitos para publicação ou estarem no “prelo”. 

1.3) Recomenda-se que  os trabalhos  que necessitem de autorizações  e exigência legais, 

junto a Comitês de Ética ou Órgãos Ambientais, descrevam em seu trabalho suas 

referências do cumprimento dessas especificações.  

1.4) Os artigos devem ser revisados de acordo com a Norma Gramatical Brasileira (NGB) e 

com as Normas Regulamentadoras da ABNT e  abordar uma das temáticas indicadas no 

item 1.1. da presente Chamada Técnica.  
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2 – Das regras de formatação  

2.1 O artigo deverá conter no mínimo 6 e no máximo 15 páginas, incluindo-se as 

referências. A apresentação do artigo deverá seguir as normas de Informação e 

Documentação da ABNT, a saber: 6023/2002, 10520/2002, 6028/2003, 14724/2011, 

6024/2012, 6027/2012. Considerar: 

I - Papel A4, orientação retrato, justificado, margens: superior 3 cm, inferior 2 cm, 
esquerda 3 cm e direita  2 cm; 

II - O texto poderá ser editado utilizando-se o processador de texto Word for Windows. A 

fonte deverá ser Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas, tanto 

para os subtítulos (sub-itens) quanto para o corpo do texto; 

III - Os subtítulos (sub-itens) deverão estar em negrito e justificados, com apenas a 

primeira letra maiúscula; 

IV – Não deverão existir no texto palavras em negrito ou sublinhadas para destacar em 

segmentos do texto, use apenas itálico; 

V - O espaçamento será duplo entre o título e o corpo do texto assim como entre o 

subtítulo e o corpo do texto. Deve-se usar apenas um espaço entre uma palavra e outra; 

VI - Não devem ser feitas referências a páginas internas do próprio trabalho; deve-se 

evitar o uso de palavras como “abaixo”, “acima” ou “seguinte” para referir a tabelas, 

quadros ou figuras – estes devem ser numerados;  

VII - Notas de rodapé serão aceitas quando se caracterizarem notas explicativas a alguma 

citação ou excerto textual; 

VIII - O título deverá ser em negrito com no máximo 15 palavras, em que apenas a primeira 

letra de cada palavra deverá ser maiúscula (excetuam-se os monossílabos, preposições e 

conjunções). Fonte Times New Roman 14, centralizado; 

IX - Nome dos autores por extenso; somente a primeira letra do nome e do sobrenome 

deve ser maiúscula. A fonte deve ser Times New Roman 12 em negrito. Logo abaixo, 

endereço institucional e e-mail, fonte Times New Roman 10. Colocar referência de nota no 

final do último sobrenome do autor, a quem toda correspondência deverá ser 

encaminhada; 

X - O resumo não deve conter mais que 500 palavras, descrevendo os objetivos, 

metodologia usada, resultados e as principais conclusões. Esta seção textual não deverá 

conter fórmulas e deduções matemáticas; 

2.2 Os artigos devem  ter  como  referência  a  estrutura  mínima do texto científico de 

cunho argumentativo-dissertativo, contendo obrigatoriamente as seguintes seções:  
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resumo (em português), introdução, desenvolvimento (por meio de itens e sub-itens 

referentes à temática abordada e desenvolvida, podendo ser caracterizados pelos 

subtítulos), considerações finais, responsabilidade de autoria e referências; 

 2.2.1 Cada artigo deve conter após as considerações finais, como último item do trabalho 

proposto, o termo de Responsabilidade de Autoria com os seguintes dizeres: as 

informações contidas neste artigo são de inteira responsabilidade de seus autores. As 

opiniões nele emitidas não representam pontos de vista da Equipe de Organização e das 

Equipes Técnicas desta coletânea. 

2.3 Os autores devem obrigatoriamente ser servidores da carreira técnico-administrativa 
das Universidades Públicas e dos Institutos Federais. 

3 – Dos critérios de envio e avaliação dos trabalhos propostos  

3.1 O artigo deverá ser enviado para o e-mail  “taepublicaartigoselivros@gmail.com” e 

deve constar do assunto do e-mail “Submissão e Seleção de Artigos 2015”; 

3.1.1 O autor deve receber um e-mail de confirmação do recebimento de sua mensagem; 

3.2 O autor poderá enviar somente um artigo, na condição de autor ou co-autor; 

3.3 O artigo  poderá  ter  no máximo  três  autores, observado o critério exposto no item 

2.3 ;  

3.4 O envio do artigo deverá ser feito em duas vias, uma com a identificação dos autores, 

em formato .pdf, e outra sem nenhuma identificação, em formato .doc, juntamente com 

uma via do termo de autorização para publicação;  

3.4.1 O termo de responsabilidade de direitos autorais datado, rubricado e assinado a 

próprio punho e digitalizado em formato .pdf é obrigatório, e a ausência de seu envio 

junto ao artigo acarretará em desclassificação do autor-proponente; 

3.4.2 A Equipe Organizadora se responsabilizará pelo gerenciamento dos processos de 

avaliação/revisão textual e revisão de normas da ABNT, assegurando o anonimato do 

autor-proponente em todo o processo avaliativo; 

3.5 Serão recebidos para este segundo volume 45 artigos inéditos: 

3.5.1 Caso o número de artigos submetidos supere a quantidade de 45 propostas, 

conforme previsto no caput, serão enviados para o processo avaliativo aqueles que 

chegarem primeiro na ordem cronológica de submissão, de acordo com o registro dos e-

mails encaminhados. 

3.5.2 Os artigos que ultrapassarem o número limite exposto neste comunicado serão 

devolvidos aos autores-proponentes, não havendo óbices de submissão destas mesmas 

propostas em outros meios ou em volumes posteriores desta obra; 
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3.5.3 Serão publicados no segundo volume desta obra os artigos classificados entre a 1ª e 

até 15ª colocação dentre os 45 selecionados, de acordo com a avaliação dos pareceristas; 

3.5.4 Os artigos selecionados a partir da 16ª colocação comporão lista de espera para a 

publicação neste segundo volume da coletânea.  

3.5.5 Caso seja de interesse do autor-proponente, os trabalhos classificados em lista de 

espera poderão ser devolvidos com a condição de desistência da sua classificação para a 

atual seleção de artigos, não havendo óbices de seu envio para publicação em outros 

meios ou em outros volumes posteriores desta obra; 

3.6 Cada artigo será avaliado às cegas por dois pareceristas, membros das equipes de 

avaliação/revisão textual e de revisão de normas da ABNT;  

3.6.1 Em caso de discordância igual ou maior a três pontos em cada um dos itens 

avaliados ou do somatório total da pontuação atribuída a cada trabalho entre os 

pareceres, o artigo será encaminhado a um terceiro revisor, membro das equipes de 

avaliação/revisão textual e de revisão de normas da ABNT; 

3.6.2 O(s) artigo(s) pode(m) ser devolvido(s) ao(s) seu(s) autor(es) para correção(ões), 

respeitados os prazos dos cronogramas especificados nesta chamada técnica; 

3.7 Na avaliação dos artigos serão considerados critérios como:  

I – relevância do tema (0,0 a 10,0)  

II – contribuição científica (0,0 a 10,0) 

III – clareza da redação (0,0 a 10,0) 

IV – linguagem e estilo (0,0 a 10,0) 

V – referências (0,0 a 10,0) 

3.7.1 Para cada critério será atribuída uma pontuação, cujo somatório resultará nas 

seguintes condições do parecer: 

a) o artigo deve ser aceito para publicação sem correções; 

b) o artigo pode ser publicado desde que o(s) autor(es) faça(m) as correções 

recomendadas na cópia do texto; 

c) o artigo não deve ser aceito para publicação. 

3.8  Caso haja a necessidade de arrecadação de recursos financeiros para obtenção de 

registro para publicação deste segundo volume, o valor será equitativamente distribuído 

entre os 15 trabalhos selecionados e os membros da Equipe Organizadora e das Equipes 

Técnicas; 
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3.9 Os comunicados referentes à seleção/avaliação informarão apenas o título completo 

dos artigos propostos; 

3.10 O  resultado  final  da  seleção  dos  artigos  será  divulgado nos seguintes endereços 

eletrônicos: 

I -  https://taepublicaartigoselivros.wordpress.com/ 

II -  https://www.facebook.com/groups/GestaopublicanavisaodosTAEs/ 

4 – Do cronograma do processo de submissão e seleção de artigos para publicação 

4.1  Entre 1º de junho a 30 de julho de 2015 – Recebimento de artigos;  

4.2 Até 1º de agosto de 2015 – Divulgação dos artigos submetidos e enviados para o 

processo de seleção;  

4.3 Entre 1º e 30 de agosto de 2015 – Análise e avaliação dos artigos propostos quanto aos 

critérios de avaliação; 

4.3.1 As equipes técnicas de avaliação/revisão textual e de revisão das normas ABNT serão 

responsáveis pelas avaliações dos artigos propostos de acordo com os critérios de 

avaliação estabelecidos no item 3.7 desta chamada; 

4.4 Até 2 de setembro de 2015 – Divulgação da classificação preliminar em ordem 

decrescente por atribuição de notas; 

4.4.1 Na divulgação de que trata o item 4.3, serão informados os pareceres e observações 

aferidas pelos avaliadores dos artigos propostos, de forma sintética, referente a cada um 

dos trabalhos avaliados; 

4.4.2 A Equipe Organizadora enviará por e-mail os pareceres para os autores-

proponentes, comprometendo-se a manter o anonimato entre autores e pareceristas; 

4.4.3 Nesta divulgação de classificação preliminar será fornecido o formulário para as 

propostas recursais dos autores-proponentes; 

4.5 Até 4 de setembro de 2015 – Período para interposição de recursos à divulgação da 

classificação preliminar; 

4.6 Entre 5 a 13 de setembro de 2015 – Divulgação do resultado dos recursos impetrados e 

relação da classificação final; 

4.7 Entre 14 a 20 de setembro de 2015 – Período de revisão de texto quanto às normas 

gramaticais pela Equipe de Avaliação/revisão textual; 

4.8 Entre 21 a 27 de setembro de 2015 – Período de adequação dos textos pelos autores 

proponentes quanto às observações aferidas pela Equipe de Avaliação/revisão textual; 
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4.9 Entre 28 de setembro a 4 de outubro de 2015 – Período de revisão das normas ABNT 

pela Equipe de Revisão de Normas da ABNT; 

4.10 Entre 5 a 11 de outubro de 2015 – Período de adequação dos textos pelos autores 

proponentes quanto às observações aferidas pela Equipe de Revisão de Normas da 

ABNT; 

4.11 Até 25 de outubro de 2015 – Período de finalização da edição gráfico-visual do 

segundo volume da coletânea; 

 4.12 Até 14 de novembro de 2015 – Finalização da edição do segundo volume; 

4.13 Até 14 de dezembro de 2015 – Publicação do segundo volume em mídia eletrônica 

e/ou impressa;   

4.14 Todas as datas acima descritas devem ser estritamente seguidas, sob de pena de 

indeferimento do trabalho artigo proposto e convocação do artigo seguinte na lista de 

classificação final da presente Chamada Técnica. 

5 – Das Disposições Finais      

5.1 As datas dispostas na presente chamada poderão ser alteradas de forma deliberada 

pela Equipe Organizadora, ouvidas as equipes técnicas de Avaliação/Revisão Textual e de 

Revisão de Normas da ABNT; 

5.2 Demais decisões referentes a assuntos posteriores à publicação da presente Chamada 

Técnica serão resolvidas pela Equipe Organizadora, ouvidas as equipes técnicas de 

Avaliação/Revisão Textual e de revisão de Normas da ABNT e, se for o caso, publicizada 

como aditivo ao comunicado no blog: taepublicaartigoselivros.wordpress.com;  

5.3 Quaisquer dúvidas e/ou orientações podem ser enviadas para o e-mail  

“taepublicaartigoselivros@gmail.com”. 

Brasília/DF, 25 de maio de 2015. 
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Equipe Organizadora  

Elisângela André de Oliveira Chaves – UFERSA/RN 
Jacqueline de Castro Rimá – UFPB/PB 

Kátia Andrea Silva da Costa – UFMS/MS 
Reinaldo Pereira de Aguiar – UNILAB/BA 

Roberto da Anunciação – UFABC/SP 
 

Web designer 

 Amanda Gabrielly  Régis de Freitas – UFERSA/RN 

 

Equipe de Avaliadores/Revisores de Texto 

Carla de Albuquerque Dias - IFAM/AM  
Cláudia Bene Batista da Silva - UFPB/PB  

Devanildo Braz da Silva - UFMS/MS  
Kátia Andrea Silva da Costa - UFMS/MS  

Lígia Rocha Cavalcante Feitosa -  IFG/GO  
Lucimara Del Pozzo Basso - UFSM/RS  

Roberto da Anunciação - UFABC/SP  
Silvano Messias dos Santos - UFOB/BA  

Tarcísio Lélis da Costa - IFAM/AM  
Viviane Gil da Silva Oliveira - UFAM/AM  

 
 

 

Equipe de Revisão de Normas da ABNT 

Alexandro da Silva - UNIFESP/SP  
Cacilda Ferreira dos Reis - IFBA/BA  

Débora Cristina Fernandes da Silva - UFERSA/RN  
Diego Coelho de Souza - IFAM/AM  

Elisângela André de Oliveira Chaves - UFERSA/RN  
Jacqueline de Castro Rimá - UFPB/PB 

Jociano Coelho de Souza - UFPB/PB  
Juliana da Silva Paiva - IFPB/PB 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Por este instrumento, eu, ______________________________________________, 

CPF nº ______________, servidor da carreira técnicoadministrativa em Educação 

lotado(a) no(a) _____________________________________________ estado: _______, 

venho me responsabilizar perante a legislação do ordenamento jurídico brasileiro, e nos 

termos da Lei nº 9.610/98 pelos direitos autorais patrimoniais da obra indicada abaixo, 

assumindo toda a responsabilidade de dados documentais, gráficos, tabelas e outros 

assemelhados perante a Equipe de Organização e  Equipe Técnica do Livro: “A Gestão 

Pública na visão dos Técnicos Administrativos em Educação das Universidades Públicas e 

Institutos Federais” e editores, autorizando a publicação do artigo abaixo em formato de 

livro (impresso ou e-book). 

Título do Artigo: ________________________________________ 

(Co)autores: (se houver) 1.Nome: ______________________________________ 

CPF nº: ___________________________________ Servidor Técnico Administrativo lotado 

no(a) ___________________________________ estado: ________; 2.Nome ____________ 

____________________________________ CPF nº: __________________ Servidor Técnico 

Administrativo lotado no(a) _________________________________________________ 

CPF nº: _________________________ estado: ________. 

     

Declaro(amos) que o conteúdo desta obra é de minha(nossa) autoria, em 

colaboração com o(s) (co)autor(es) acima mencionados, da qual assumo qualquer 

responsabilidade moral e/ou material em conformidade com a legislação brasileira em 

virtude de possível impugnação da obra  por parte de terceiros.   

 

___________________________, _____ de ________________ de _______. 
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Autor(a): ___________________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________ 

E-mail: _____________________________ Telefone: ________________ 

Endereço: ___________________________________________________ 

 
(Co)autor(es): ________________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________ 

E-mail: _____________________________ Telefone: ________________ 

Endereço: ___________________________________________________ 

 
(Co)autor(es): _______________________________________________ 

Assinatura: __________________________________________________ 

E-mail: _____________________________ Telefone: ________________ 

Endereço: ___________________________________________________ 

 
                                              Testemunhas 
 
1. Nome: ___________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________ 

CPF: ______________________________ Telefone: ________________ 

E-mail: _____________________________________________________ 

 

2. Nome: __________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________ 

CPF: ______________________________ Telefone: ________________ 

E-mail: _____________________________________________________ 
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