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Instruções de submissão
a) O sistema de submissão será aberto em 07/11/17 e ficará aberto até o dia
04/03/18, no link: http://egepe.org.br/2018/
b) Os trabalhos só podem ser submetidos pela internet,
procedimentos que serão informados no site de submissão.

seguindo

os

c) Serão aceitos três tipos de trabalhos: artigos científicos, casos de ensino e
relatos técnicos.
d) Os artigos científicos podem ser do tipo ensaios teórico, teórico-empírico, casos
de ensino e produção ou relatos técnicos. Quando da submissão, atente para
escolher corretamente o tipo de trabalho, dado que os formulários de avaliação
são diferentes.
e) A adoção de relatos técnicos tem por objetivo abranger a produção dos
mestrados profissionais. Veja um exemplo de roteiro para relatório técnico no
artigo “Protocolo para Elaboração de Relatos de Produção Técnica”
(http://www.revistagep.org/ojs/index.php/gep/article/view/121). Exemplos de
produção técnica também podem ser vistos na revista TAC:
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=4
f)

Cada trabalho pode ter até quatro autores.

g) No total cada autor pode submeter até 3 (três) trabalhos, incluindo todas as três
modalidades, independente se é como autor único ou coautor.
h) Especificamente quanto aos casos de ensino, cada autor poderá submeter no
máximo um, independente de ser autor ou coautor.
i)
j)

Os trabalhos devem ser inéditos e devem permanecer inéditos até a data de
realização do evento.

Na submissão dos trabalhos, um dos quatorze temas indicados na seção
precedente deverá ser escolhido. Os trabalhos que forem submetidos ao tema
equivocado serão eliminados.
k) No momento da submissão você deve enviar um único arquivo somente em
PDF, sem qualquer identificação. Utilize o template disponibilizado no site do
evento.
l) Os trabalhos serão avaliados às cegas por no mínimo dois avaliadores. Eles
não devem, dessa forma, conter nenhum tipo de identificação. A identificação
só deve ser inserida no sistema de submissão, nos campos designados para
este fim.
m) Se o trabalho for selecionado, para que ele seja apresentado no evento e
incluído nos anais, é necessário que pelo menos um dos autores faça a sua
inscrição até dia 31/05/2018.
n) Somente serão aceitos trabalhos com redação e ortografia adequadas, pois a
versão enviada será definitiva.

http://www.anegepe.org.br/

Formato dos trabalhos
a) Idioma: português, espanhol ou inglês
b) Tamanho: No mínimo 10 (dez) e no máximo 16 (dezesseis) páginas, incluindo
resumo, tabelas, figuras, referências bibliográficas e notas de final de texto.
c) Papel: A4 (29,7 x 21 cm)
d) Margens:3cm (superior e esquerda), 2cm (inferior e direita), 2cm (direita), 3cm
e) Formato do arquivo: somente PDF
f)

Fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento normal

g) Espaçamento entre os parágrafos: simples
h) Alinhamento: justificado
i)

A primeira página deve contar o título do trabalho (com todas as palavras em
maiúsculas), um resumo com até 150 palavras e 4 palavras-chave.

j)

Referências, citações, quadros, tabelas e figuras devem seguir as normas da
ABNT ou APA.

Os trabalhos que não seguirem o formato exigido serão excluídos do processo de
avaliação.

Comitê Científico do EGEPE 2018
Tales Andreassi (FGV-EAESP) - Presidente
Edmundo Inácio Júnior (UNICAMP-FCA)
Fernando Gomes de Paiva Júnior (UFPE)
Liliane de Oliveira Guimarães (PUC-MG)
Magnus Luiz Emmendoerfer (UFV)
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