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ADITIVO nº 2 ao COMUNICADO nº 4/2015, 19 de junho de 2015 

01 de setembro de 2015 

 

A equipe Organizadora e Técnica do 2º volume da coletânea: A Gestão Pública na 

visão dos Técnicos Administrativos em Educação nas Universidades Públicas e Institutos 

Federais vem por meio deste comunicar algumas alterações referentes ao calendário do 

Comunicado nº 04 e de acordo com o item 5.1 do Comunicado nº 04, de 25 de maio de 

2015.  

4.3 Entre o dia 1º  agosto até o dia 16 de setembro de 2015 – Análise e avaliação dos 

artigos propostos quanto aos critérios de avaliação; 

§ 1º  - Entre os dias 16 e 24 de setembro serão Avaliados e/ou Revisados as Normas da 

ABNT dos artigos, de acordo com o item 3.6.1 que houve discordância igual ou superior a 

três pontos pelos 2 Avaliadores e/ou 2 Revisores de Normas da ABNT. Sendo que após 

esta avaliação será desconsiderada a menor nota conceituada dentre as 3 

avaliadas/revisadas. 

§ 2º - As notas finais serão calculadas: (NAv1 + NAv2) : 2 + (NR1 + NR2) : 2 = Média Geral 

Onde: NA = Nota do(a) Avaliador e NR = Nota do Revisor 

4.3.1 As equipes 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 o dia 24 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, inclusive será divulgado os artigos desclassificados por não 

cumprimento do Comunicado nº 04 e aditivos; 
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§ único - os pareceres serão enviados para os autores dos 20 primeiros classificado(s). 

Sendo observado que somente os 15 primeiros artigos em ordem de classificação de nota 

que serão contemplados com a publicação no 2º volume da coletânea. No entanto, o(s) 

excedente(s) no limite até o 20º colocado, poderá(rão) integrar(ão) a publicação, em caso 

de desistência e/ou descumprimento de prazo concedido, e se o(s) autore(s) aceite(m), 

ao(s) artigo(s) não publicado(s) poderá(ão) ser incluso(s) no banco de artigo(s) para a 

edição do 3º volume. 

4.4.2 A Equipe Organizadora enviará por e-mail o(s) parecer(es) para o(s) autor(es)-

proponentes (de acordo com o descrito no parágrafo único do item 4.4.1), 

comprometendo-se a manter o anonimato entre autor(es) e parecerista(s); 

4.4.3 Nesta divulgação de classificação preliminar será fornecido o formulário para a(s) 

Proposta(s) recursal(is) do(s) autor(es)-proponente(s). 

4.5 Até o dia 26 de setembro de 2015 – Período para interposição de recursos à divulgação 

da classificação preliminar. 

4.6 Entre os dias 26 a 30 de setembro de 2015 – Divulgação do resultado dos recursos 

impetrados e relação da classificação final (de acordo com a ordem decrescente da nota). 

4.7 Entre os dias 01 a 09 de outubro de 2015 – Período de revisão de texto quanto às 

normas gramaticais pela Equipe de Avaliação/revisão textual (em sendo descumprido o 

prazo por parte do(a) autor(a) será substituído pelo artigo excedente se enviado a 

revisão conforme solicitado); 

4.7.1 O(s) autor(es) do(s) artigo(s) excedentes terá(ão) o mesmo prazo que os autores 

dos primeiros 15 artigos selecionados. 

4.8 Entre os dias 12 a 19 de outubro de 2015 – Período de adequação de texto pelo(s) 

autor(es) proponentes quanto às observações aferidas pela Equipe de Avaliação/revisão 

textual (em sendo descumprido o prazo por parte do(a) autor(a) será substituído pelo 

artigo excedente, se este ter enviado a revisão conforme solicitado dentro do prazo); 

4.8.1 O(s) autor(es) do(s) artigo(s) excedentes terá(ão) o mesmo prazo que os autores 

dos primeiros 15 artigos selecionados. 
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4.9 Entre os dias 20 de outubro a 27 de outubro de 2015 – Período de revisão das normas 

ABNT pela Equipe de Revisão de Normas da ABNT; 

4.9.1 O(s) autor(es) do(s) artigo(s) excedentes terá(ão) o mesmo prazo que os autores 

dos primeiros 15 artigos selecionados. 

4.10 Entre 28 de outubro a 04 de novembro de 2015 – Período de adequação dos textos 

pelos autores proponentes quanto às observações aferidas pela Equipe de Revisão de 

Normas da ABNT; 

4.10.1 O(s) autor(es) do(s) artigo(s) excedentes terá(ão) o mesmo prazo que os autores 

dos primeiros 15 artigos selecionados simultaneamente. 

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

segundo volume da coletânea. 

4.12 Até 14 de dezembro de 2015 – Finalização da edição do segundo volume. 

4.13 Até 14 de janeiro de 2015 – Publicação do segundo volume em mídia eletrônica e/ou 

impressa; 

§ 1º - As datas dispostas no presente comunicado poderão ser alteradas de forma 

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

Textual e de Revisão de Normas da ABNT. 

§ 2º - Na hipótese de ser observado a posteriori, que algum artigo descumpriu o(s) 

requisito(s) do Comunicado, será analisado pela Equipe Organizadora e Técnica e emitido 

um Parecer quanto ao seguimento deste artigo no processo de seleção/submissão, e em 

sendo desfavorável, neste caso, será desclassificado e comunicado ao (co)autor(es). 

§ 3º  - Quaisquer informações e dúvidas poderão ser enviadas para: 

a) e-mail: taepublicaartigoselivros@gmail.com e, 

b) decisões da Comissão Organizadora e técnica serão publicizadas no blog: 

taepublicartigoselivros.wordpress.com 
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CRONOGRAMA ATUAL 

Onde se lê, Comunicado nº 04, de 25 de maio de 2015: 

 DATAS ATIVIDADES 

4.3 1º de agosto a 30 de agosto de 2015 Análise e avaliação dos artigos 

 
 

... 
 

... 

 

4.4 

 

até 02 de setembro de 2015 

Divulgação do resultado preliminar em 

ordem decrescente de notas dos artigos 

4.5 até 4 de setembro de 2015 Prazo recursal 

 

4.6 

 

5 a 13 de setembro de 2015 

Divulgação do resultado do(s) recurso(s)  

Divulgação do Resultado final 

 

4.7 

 

14 a 20 de setembro de 2015 

Revisão de texto pelo(s) autor(es) quanto 

a Normas Gramaticais Brasileira (NBR) 

 

4.8 

 

21 a 27 de setembro de 2015 

Adequação dos ajustes da revisão de 

texto 

 

4.9 

 

28 de setembro a 04 de outubro de 

2015 

Revisão de Normas da ABNT pelo(s) 

autor(es) 

 

4.10 

 

5 a 11 de outubro de 2015 

Adequação dos ajustes da revisão de 

normas da ABNT 

 

4.11 

 

até 25 de outubro de 2015 

Finalizar a edição gráfico-visual do 2º 

volume da coletânea 

4.12 até 14 de novembro de 2015 Finalizar a edição do 2º volume 

 

4.13 

 

até 14 de dezembro de 2015 

Publicação do 2º volume em mídia 

eletrônica e/ou impressa; 

As datas dispostas no presente comunicado poderão ser alteradas de forma deliberada 
pela Equipe Organizadora, consultada a equipe técnica de Avaliação/Revisão Textual e de 
Revisão de Normas da ABNT. 

 
 
 
 

 

mailto:taepublicaartigoselivros@gmail.com
https://taepublicaartigoselivros.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/GestaopublicanavisaodosTAEs/


A Gestão Pública na Visão dos Técnicos Administrativos em Educação das Universidades Públicas e Institutos Federais 

 

E-mail: taepublicaartigoselivros@gmail.com   Blog: https://taepublicaartigoselivros.wordpress.com/ 
 Grupo no Facebook: https://www.facebook.com/groups/GestaopublicanavisaodosTAEs/ 

Página 5 de 5 
 

CRONOGRAMA RETIFICADO 

Leia-se, Aditivo nº 02, de 01 de setembro de 2015 

 DATAS ATIVIDADES 

4.3 1º de agosto a 16 de setembro de 2015 Análise e avaliação dos artigos 

 

§ 1º 

 

16 a 24 de setembro de 2015 

Avaliação e revisão de artigos que em 

suas notas em seus pares diferenciaram 

em valor igual ou superior a 3 

 

4.4 

 

até 24 de setembro de 2015 

Divulgação do resultado preliminar em 

ordem decrescente de notas dos artigos 

 

4.5 

até 23h59min de 26 de setembro de 

2015 

 

Prazo recursal 

 

4.6 

 

26 a 30 de setembro de 2015 

Divulgação do resultado do(s) recurso(s) 

Divulgação do Resultado final 

 

4.7 

 

1º a 9 de outubro de 2015 

Revisão de texto pelo(s) autor(es) quanto 

a Normas Gramaticais Brasileira (NBR) 

 

4.8 

 

12 a 19 de outubro de 2015 

Adequação dos ajustes da revisão de 

texto 

 

4.9 

 

20 a 27 de outubro de 2015 

Revisão de Normas da ABNT pelo(s) 

autor(es) 

 

4.10 

28 de outubro a 04 de novembro de 

2015 

Adequação dos ajustes da revisão de 

normas da ABNT 

 

4.11 

 

até 25 de novembro de 2015 

Finalizar a edição gráfico-visual do 2º 

volume da coletânea 

4.12 até 14 de dezembro de 2015 Finalizar a edição do 2º volume 

 

4.13 

 

até 14 de janeiro de 2016 

Publicação do 2º volume em mídia 

eletrônica e/ou impressa; 

As datas dispostas no presente comunicado poderão ser alteradas de forma deliberada 
pela Equipe Organizadora, consultada a equipe técnica de Avaliação/Revisão Textual e de 
Revisão de Normas da ABNT. 

Equipe Organizadora e Técnica, 

Brasília/DF., 01 de setembro de 2015. 
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