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ADITIVO nº 1, de 19 de junho de 2017 

referente ao Comunicado nº 2 de 2017, de 16 de maio de 2017 

 

Submissão e Seleção de Artigos para compor o Terceiro 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 público o ADITIVO de PRORROGAÇÃO de prazos referentes ao Comunicado nº 

2, de 16 de maio de 2017 para Submissão e Seleção de Artigos para a publicação e 

produção do terceiro volume da coletânea GPTAE. 

Onde lê: 

5 – Do Cronograma 

 
Entre 22 de maio a 20 de junho de 2017 

Recepção de artigos científicos e relatos de 

experiência 

 
Entre 26 de junho a 3 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 26 de junho a 3 de julho de 2017 
 

Pré-avaliação pela Equipe Organizadora dos 

trabalhos submetidos quanto aos critérios 

dispostos no item 4.1 e alíneas. 

 
Entre 4 de julho a 1º de agosto 2017 

Avaliação de Conteúdo Textual, emissão de notas 

e pareceres. 

 

Entre 4 de julho a 1º de agosto 2017 

Análise do enquadramento dos trabalhos 

científicos às normas da ABNT, sem emissão de 

notas e com emissão de pareceres. 
 

Entre 2 de agosto a 5 de setembro de 2017 

Retificação do trabalho científico pelo autor de 

acordo com os pareceres da Equipe Técnica 

GPTAE; devolução do trabalho retificado e pronto 

para publicação à Equipe GPTAE. 
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Leia-se: 

5 – Do Cronograma 

 

 

Até 22 de setembro de 2017 

Divulgação do Resultado Final pelo nome 

completo de cada um dos trabalhos científicos 

submetidos e avaliados, por ordem de 

classificação e situação “apto para publicação” ou 

“e “não apto para publicação”. 

 

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. 

 
Entre 22 de maio a 30 de junho de 2017 

Recepção de artigos científicos e relatos de 

experiência 

 
Entre 30 de junho a 6 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 a 6 de julho de 2017 
 

Pré-avaliação pela Equipe Organizadora dos 

trabalhos submetidos quanto aos critérios 

dispostos no item 4.1 e alíneas. 

 
Entre 6 de julho a 1º de agosto 2017 

Avaliação de Conteúdo Textual, emissão de notas 

e pareceres. 
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Qualquer dúvida e/ou orientação pode ser enviada/solicitada para o e-mail 

“taepublicaartigoselivros@gmail.com”. 

Brasília/DF, 20 de junho de 2017. 

 

EQUIPE ORGANIZADORA  

 

Entre 6 de julho a 1º de agosto 2017 

Análise do enquadramento dos trabalhos 

científicos às normas da ABNT, sem emissão de 

notas e com emissão de pareceres. 
 

Entre 2 de agosto a 5 de setembro de 2017 

Retificação do trabalho científico pelo autor de 

acordo com os pareceres da Equipe Técnica 

GPTAE; devolução do trabalho retificado e pronto 

para publicação à Equipe GPTAE. 

 

 

Até 22 de setembro de 2017 

Divulgação do Resultado Final pelo nome 

completo de cada um dos trabalhos científicos 

submetidos e avaliados, por ordem de 

classificação e situação “apto para publicação” ou 

“e “não apto para publicação”. 

 

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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