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II Seminário Científico dos Servidores da UFF (II SecienUFF)

Edital de divulgação e chamada para submissão de trabalhos

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal Fluminense (UFF),

através da Escola de Governança em Gestão Pública (EGGP/GEPE), convida os (as)

Servidores (as) da Instituição a participarem da 2ª edição do SecienUFF, que ocorrerá no

dia 26 de Outubro de 2021, em formato virtual.

Diante da política de gestão de pessoal desenvolvida pela Universidade, o II Seminário

Científico dos Servidores da UFF - II SecienUFF, uma iniciativa EGGP/GEPE, emerge

como um espaço de reflexão sobre a produção técnico-científica e as atividades

desenvolvidas no âmbito da UFF, tendo como eixos temáticos "Gestão Pública e

Inovação"; "Ensino, Pesquisa e Extensão"; "Gestão e trabalho em saúde”; “Inclusão,

Diversidade e Direitos Humanos” e “Política Pública e Educação”.

Nossa expectativa é de que as pesquisas acadêmicas, incluindo aquelas incentivadas por

diversos programas no âmbito da EGGP, e as experiências produzidas no cotidiano do

trabalho por servidores da UFF possam ser apresentadas ao conjunto da comunidade

universitária. Ao tornar público o conhecimento desenvolvido pelos servidores, temos

por objetivo fazer com que esse conhecimento tenha impacto na gestão da universidade

e no desenvolvimento das melhores práticas.

Inscrição

A participação, nesta II edição do SecienUFF, dar-se-á através da inscrição antecipada

dos servidores interessados. A inscrição será gratuita e poderá ser feita na modalidade

de ouvinte e/ou de apresentação de trabalhos. A inscrição para apresentação de trabalho



deve se dar mediante a submissão de resumos estendidos que serão julgados por uma

comissão científica. Os interessados devem se inscrever pelo link:

Submissão de trabalhos

Os trabalhos podem ser submetidos através do link: http://even3.com.br/iisecienuff em

dois modelos: trabalho acadêmico e/ou relato de experiência. O modelo de resumo de

trabalhos acadêmicos para a submissão deve conter: introdução, informando a

contribuição do trabalho para o eixo temático escolhido; fundamentação; exposição dos

principais objetivos; metodologia aplicada; análise e discussão dos resultados parciais ou

finais; conclusão e referências. A submissão do resumo no modelo de relato de

experiência deve expressar em seu conteúdo alguma relação com o trabalho cotidiano na

universidade que revele práticas inovadoras com impacto positivo na instituição.

Os trabalhos submetidos devem atender os seguintes critérios: expor experiências e/ou

resultados de práticas realizadas, no âmbito do eixo temático escolhido; apresentar

propostas de inovação para melhorias ou mudanças na realização de atividades no

âmbito do eixo temático escolhido; adequar-se ao tema proposto; apresentar clareza e

pertinência do conteúdo em relação aos seus objetivos; atentar para a qualidade da

redação e organização do texto, incluindo ortografia, gramática, sintaxe, coerência,

coesão, objetividade e estrutura formal; apresentar de 03 (três) a 05 (cinco)

palavras-chaves.

Os resumos submetidos devem ter no mínimo 500 e no máximo 1000 palavras (sem

considerar as referências) e serão julgados pela comissão científica do seminário. Os

trabalhos aprovados serão apresentados no dia do seminário e serão publicados na forma

de “caderno de resumos” e ficarão disponíveis nos anais do seminário em seu site. Os

trabalhos podem ser aprovados para apresentação em formato de comunicação oral.

Os(as) interessados(as) em participar na modalidade com apresentação de trabalho

deverão submeter os seus resumos até o dia 6 de setembro de 2021, exclusivamente,

pelo link do evento: http://even3.com.br/iisecienuff

Apresentação dos trabalhos

Os trabalhos a serem apresentados em forma de comunicação oral serão divididos em



grupos pela comissão organizadora de acordo com os temas e eixos temáticos dos

trabalhos e poderão ser apresentados em formato de slides em no máximo 15 minutos.

Após a apresentação dos trabalhos, será reservado um período de no máximo 1h para

debate geral sobre os temas abordados nas apresentações.

Certificação

O seminário poderá certificar os participantes em duas modalidades, quais sejam:

participação como ouvinte e apresentação de trabalhos. A emissão do certificado de

participação tem como requisito a realização de pré-inscrição online e a participação do

evento de abertura e de, no mínimo, um grupo de apresentação de trabalhos. A emissão

do certificado de apresentação de trabalho exigirá a presença dos autores no grupo em

que seu trabalho for designado para apresentação.

Cronograma

Inscrição de participação como ouvinte através do link: http://even3.com.br/iisecienuff:

até 25/10/2021

Inscrição de participação com apresentação de trabalho através do link:

http://even3.com.br/iisecienuff: até 6/09/2021

Divulgação dos trabalhos aprovados e envio das cartas de aceite: até

6/10/2021. Realização do evento: dia 26/10/2021.

Disposições Finais

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Edital serão

dirimidos pela Comissão Organizadora. Eventuais dúvidas ou esclarecimentos deverão

ser encaminhados para o e-mail eggp.progepe@id.uff.br.

Alexandre Bomfim dos Reis
SIAPE - 1310131

Diretor da Escola de Governança em Gestão Pública – EGGP

Denise Aparecida de Miranda Rosas
SIAPE -139693

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
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