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SITUAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
Recebimento das submissões de artigos científicos 

 
Comunicado nº 3, de 2 de junho de 2018 

 
Artigos Científicos recebidos para Seleção – 5º volume da coletânea 

 
A Equipe Organizadora do 5º volume da Coletânea GPTAE vem publicizar a lista de artigos recebidos, os trabalhos 
com situação “deferido” serão submetidos à avaliação de conteúdo textual e normas da ABNT para seleção dos 20 
artigos que irão compor a Coletânea nesta edição de 2018. 
 

Título do Artigo Científico Origem do 
Artigo 

CPF Autor 
Principal Situação 

1. Da liquidez da vida: o Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos lido em perspectiva baumiana IFRS xxx.115.xxx-xx INDEFERIDO² 

2. Perfis de adoecimento mental dos servidores públicos federais 
assistidos pelo SIASS IFGoiano/IFG IFG xxx.761.xxx-xx DEFERIDO 

3. Inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 
sistemas de cotas privado e público IFCE xxx.035.xxx-xx DEFERIDO 

4. Orçamento participativo como princípio da gestão democrática: 
um estudo de caso do IFSP IFSP xxx.705.xxx-xx DEFERIDO 

5. Cidadania e controle social: possibilidades e limitações do 
orçamento participativo como política pública nas universidades¹ UFRB xxx.425.xxx-xx DEFERIDO 

6. O mapeamento de processos como instrumento de melhoria na 
gestão de compras no setor público UFV xxx.819.xxx-xx DEFERIDO 

7. Balanço social: modelos e importância para a Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná UTFPR xxx.842.xxx-xx DEFERIDO 

8. Desafios para expansão universitária: o caso da Universidade 
Federal do Oeste do Pará – Ufopa, Campus de Monte Alegre Ufopa xxx.310.xxx-xx DEFERIDO 

9. O nutricionista no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia: necessidade de identidade profissional para 
uma atuação eficiente 

IFBA xxx.026.xxx-xx DEFERIDO 

10. Cinema e cidadania: a sensibilização do olhar no cotidiano escolar 
através da prática cinematográfica do Projeto Inventar Goyaz IFG xxx.xxx.xxx-xx INDEFERIDO² 

11. Gestão do conhecimento em compras públicas: relato de 
experiência do IFSULDEMINAS, Campus Poços de Caldas IFSULDEMINAS xxx.496.xxx-xx DEFERIDO 

12. Impactos do Programa Ciência Sem Fronteiras na mobilidade 
discente de graduação na UFPR UFPR xxx.101.xxx-xx DEFERIDO 

13. Implementação e Alinhamento Estratégico: Perspectiva de uma 
Subunidade da Universidade Federal do Pará UFPA xxx.657.xxx-xx DEFERIDO 

14. Orçamento público e universidade: uma análise da relação entre 
investimento e qualidade de ensino UFPR xxx.380.xxx-xx DEFERIDO 

15. A burocracia no ingresso no ensino superior: um estudo sobre a 
documentação exigida e a política de cotas UDESC xxx.570.xxx-xx DEFERIDO 

16. Análise dos procedimentos do patrimônio da Pró-Reitoria de 
Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais UFMG xxx.920.xxx-xx DEFERIDO 

17. Comissão Própria de Autoavaliação - CPA: um espaço de voz para 
os técnicos administrativos em Educação IFPA xxx.932.xxx-xx DEFERIDO 

18. Custos no setor público: um instrumento de gestão para as 
organizações públicas UFPA xxx.960.xxx-xx DEFERIDO 
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19. O processo de remoção a pedido, na percepção dos servidores 
do Instituto Federal de Brasília IFB xxx.799.xxx-xx DEFERIDO 

20. O processo de terceirização em instituições públicas de ensino 
superior UFSCAR xxx.586.xxx-xx DEFERIDO 

21. Planejamento tático e sua importância para consecução dos 
objetivos estratégicos: análise do caso Campus Universitário de 
Ananindeua/UFPA 

UFPA xxx.626.xxx-xx DEFERIDO 

22. Qualidade de vida no trabalho: um olhar para os servidores da 
Educação federal IFBA xxx.105.xxx-xx DEFERIDO 

23. Técnico-administrativos em Educação a gestão do trabalho e a 
saúde do trabalhador IFAL xxx.187.xxx-xx DEFERIDO 

24. Depreciação de bens patrimoniais no setor público: uma análise 
sobre a implantação das atualizações das Normas Brasileiras de 
Contabilidade 

IFB xxx.210.xxx-xx DEFERIDO 

25. Almoxarifado – conhecendo e aperfeiçoando os procedimentos IFSULDEMINAS xxx.156.xxx-xx DEFERIDO 
26. Planejamento e avaliação no ensino superior: experiências e 
perspectivas na Universidade do Estado da Bahia UNEB xxx.464.xxx-xx DEFERIDO 

27. Qualidade no atendimento estudantil: estudo de caso de uma 
coordenação de mobilidade¹ UFRRJ xxx.217.xxx-xx DEFERIDO 

28. A importância das condições ergonômicas no trabalho para a 
construção do comportamento organizacional do IFNMG Campus 
Araçuaí 

IFNMG xxx.887.xxx-xx DEFERIDO 

29. Auditoria no setor público: instrumento de apoio para a gestão 
pública IFSul xxx.112.xxx-xx DEFERIDO 

30. Política de assistência estudantil da Universidade Federal do 
Tocantins: uma análise a partir dos documentos institucionais¹ UFT xxx.046.xxx-xx DEFERIDO 

31. A identidade dos técnico-administrativos em Educação dos 
Institutos Federais: o lugar e o papel dos trabalhadores em Educação 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

IFBA xxx.596.xxx-xx DEFERIDO 

32. Considerações sobre ética entre os servidores de uma 
universidade pública do Nordeste brasileiro UFC xxx.270.xxx-xx DEFERIDO 

33. Formação pedagógica para docentes do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico – EBTT: a obrigação da lei e a necessidade da profissão IFMS xxx.831.xxx-xx DEFERIDO 

34. Políticas públicas e Estado: conceituações no campo educacional IFSP xxx.023.xxx-xx DEFERIDO 
35. Reconhecimento de Saberes e Competências: análise de 
legalidade na concessão a servidores aposentados IFPB xxx.274.xxx-xx DEFERIDO 

36. SEI na UFC: análise dos impactos de implantação do novo sistema 
eletrônico de informação UFC xxx.241.xxx-xx DEFERIDO 

37. Análise do custo e consumo de energia: estudo de caso de um 
campus universitário UFES xxx.135.xxx-xx DEFERIDO 

38. Análise matemática sobre a paridade e o modelo de gestão da 
Universidade Federal do Pará¹ UFPA xxx.904.xxx-xx DEFERIDO 

39. Aplicação do Balanced Scorecard como ferramenta de gestão em 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia¹ IFSUL xxx.135.xxx-xx DEFERIDO 

40. Estudo socioeconômico: atribuição privativa do serviço social? IFRS xxx.208.xxx-xx DEFERIDO 
41. A adoção da A3P por Instituições de Ensino Público Federal: 
abordagem introdutória IFPE xxx.658.xxx-xx DEFERIDO 

42. A gestão da segurança contra incêndio no Instituto Federal de 
São Paulo: a análise de um Campus da Instituição de Ensino IFSP xxx.378.xxx-xx DEFERIDO 
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43. Análise do REUNI e seus impactos na Universidade Federal de 
Minas Gerais (2007–2017)  UFMG xxx.011.xxx-xx DEFERIDO 

44. Identidade visual: a percepção da marca do Instituto Federal do 
Triângulo Mineiro Campus Uberaba IFTM xxx.298.xxx-xx DEFERIDO 

45. Mulheres em espaços de poder: experiências de Técnico-
Administrativas Gestoras na Reitoria do IFBA IFBA xxx.805.xxx-xx DEFERIDO 

46. O processo da prestação de contas da Universidade Federal da 
Paraíba junto aos Órgãos de Controle Externo e Interno UFPB xxx.141.xxx-xx DEFERIDO 

47. O Sistema de Controle Interno nas Universidades Públicas 
Federais brasileiras UFC xxx.143.xxx-xx DEFERIDO 

48. O Uso das Redes Sociais e das Mídias Sociais como Ferramenta 
para Obtenção de Informação para a Tomada de Decisão: Um Estudo 
de Caso na Unidade Acadêmica de Garanhuns da UFRPE¹ 

UFRPE xxx.989.xxx-xx DEFERIDO 

49. Processo de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-
Administrativos: um estudo em uma universidade pública  UEPB xxx.928.xxx-xx DEFERIDO 

50. Programa de Capacitação de Servidores e sustentabilidade: uma 
análise na Universidade Federal do Tocantins UFT xxx.887.xxx-xx DEFERIDO 

51. Semana do Livro e da Biblioteca: o papel da biblioteca na 
formação de leitores IFPR xxx.454.xxx-xx DEFERIDO 

52. A importância da ética e dos princípios administrativos na gestão 
pública IFBA xxx.115.xxx-xx DEFERIDO 

53. A atuação dos Técnicos Administrativos em Educação na Gestão 
dos Programas Universais e Complementares do IFBA: reflexões 
sobre o Campus Simões Filho 

IFBA xxx.883.xxx-xx INDEFERIDO² 

 
¹ A Equipe Organizadora GPTAE 2018 informa que foram recebidas 59 respostas no formulário de submissão, 6 
respostas foram desconsideradas em atendimento ao item 1.6 do Comunicado GPTAE nº 2/2018 que determina 
que cada autor pode submeter apenas um artigo. Nos casos de mais de uma submissão optou-se por considerar a 
mais recente. 
² Indeferido por não atendimento aos itens 2.1, 3.2, 4.1 e 4.2 do Comunicado GPTAE nº 2/2018. 
 
Em conformidade com o item 3.3 do Comunicado GPTAE nº 2/2018, os artigos científicos que não obedecerem a 
quaisquer dos procedimentos indicados para a sua inscrição à submissão/seleção de artigos objeto dessa chamada 
técnica serão automaticamente eliminados, não cabendo recursos dessa etapa. 

 
 
 

Equipe Organizadora GPTAE 2018 
 

Brasília, DF, 2 de junho de 2018. 


