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Comunicado nº 3, de 21 de julho de 2017 
 

Retificação de Cronograma para Submissão e Seleção de Trabalhos Científicos para composição do 
Quarto Volume da Coletânea GPTAE 

 

A Equipe “Gestão Pública: a visão dos Técnicos Administrativos em Educação das Universidades 
Públicas e Institutos Federais”, doravante denominada GPTAE, torna pública a retificação de 
cronograma aplicado aos trabalhos submetidos ao quarto volume da coletânea GPTAE, cujo objeto é a 
seleção de até 20 artigos científicos e 10 relatos de experiência para publicação do e-book. 
 

  
Do Cronograma Retificado 

 

• Quadro sinótico retificado das etapas de submissão, avaliação e resultados para a seleção de 
trabalhos científicos do 4º volume da Coletânea GPTAE: 

 
Entre 22 de maio e 30 de junho de 2017 

Recepção de artigos científicos e relatos de 

experiência 

 
Entre 30 de junho e 8 de julho de 2017 

Divulgação da situação de inscrição pelo nome 
completo de cada trabalho científico, em listagem 
separada por deferimento e indeferimento de 
inscrição dos artigos científicos e relatos de 
experiência submetidos. 

 

Entre 30 de junho e 20 de julho de 2017 
 

Pré-avaliação pela Equipe Organizadora dos 

trabalhos submetidos quanto aos critérios 

dispostos no item 4.1 e alíneas. 

 
Entre 21 de julho e 4 de agosto de 2017 

Avaliação de Conteúdo Textual, emissão de notas 

e pareceres; e, 

Análise do enquadramento dos trabalhos 

científicos às normas da ABNT, sem emissão de 

notas e com emissão de pareceres 

Entre 4 de agosto e 11 de agosto de 2017 Gerenciamento e recepção dos artigos avaliados 

pela Equipe Organizadora GPTAE 

Entre 11 de agosto e 18 de agosto de 2017 Reavaliação de notas discrepantes pela Equipe 

de Pareceristas GPTAE 

 

Entre 18 de agosto e 27 de agosto de 2017 

Retificação do trabalho científico pelo autor de 

acordo com os pareceres da Equipe Técnica 

GPTAE; e, 

Devolução do trabalho retificado e pronto para 

publicação à Equipe GPTAE. 
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• Considerar, para todos os efeitos desse cronograma, o horário oficial de Brasília. 
 

• A arrecadação de recursos financeiros para obtenção de registro de ISBN para publicação 

deste quarto volume, o valor será equitativamente distribuído entre todos os membros da 

Equipe GPTAE e os autores e coautores cujos trabalhos forem selecionados para esse 

volume.  

 

Entre 27 de agosto e 2 de setembro de 2017 

Gerenciamento e recepção dos trabalhos 

científicos retificados pela Equipe Organizadora 

GPTAE; e, 

Encaminhamento para Emissão Final de Parecer 

pela Equipe Técnica GPTAE. 

Entre 27 de agosto e 6 de setembro de 2017 Emissão Final de Parecer pela Equipe Técnica 

GPTAE (Avaliação de conteúdo textual e 

análise/revisão de Normas da ABNT) 

 

 

Até 10 de setembro de 2017 

Divulgação do Resultado Preliminar de Trabalhos 

Científicos selecionados para publicação em 2017 

(divulgação por:  

a)nome completo de cada um dos trabalhos 

científicos submetidos e avaliados, 

b) ordem de classificação, e 

c) situação “apto para publicação” ou “e “não apto 

para publicação” 

11 e 12 de setembro de 2017 Interposição de recursos ao Resultado Preliminar 

de Trabalhos Científicos selecionados para 

publicação em 2017 

Entre 13 de setembro e 22 de setembro de 2017 Avaliação dos Recursos impetrados; e, 

Divulgação do Resultado Final de Trabalhos 

Científicos selecionados para publicação em 2017 

 

Até 29 de setembro de 2017 

Definição da Editora para a publicação da obra e 

definição dos valores a serem coletados para a 

assunção de contrato. 

 

Até 27 de outubro de 2017 

 

Período de finalização da edição gráfico-visual do 

quarto volume da coletânea GPTAE. 

 

Até 24 de novembro de 2017 

Finalização da edição do quarto volume da 

coletânea GPTAE. 

 

Até 8 de dezembro de 2017 

Publicação do quarto volume da coletânea 

GPTAE em mídia eletrônica e/ou impressa. 
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• Todas as informações sobre a coletânea serão publicadas nos seguintes endereços 

eletrônicos: 

I -  https://taepublicaartigoselivros.wordpress.com/ (blog) 
 

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

• As datas dispostas no presente Comunicado poderão ser alteradas de forma deliberada 

pela Equipe Organizadora, ouvidas as Equipes Técnicas (Avaliação de Conteúdo Textual 

e Revisão de Normas da ABNT). 

• Quaisquer dúvidas e/ou orientações e interposição de recursos podem/devem ser 

enviadas/solicitadas para o e-mail: taepublicaartigoselivros@gmail.com 

 

Curitiba/PR, 21 de julho de 2017. 

Equipe Organizadora GPTAE 

 

 

 

 

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

