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EDITAL 02/2022

INSCRIÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

A Organização da X Semana de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF) do 

Instituto de Ciência da Sociedade e Desenvolvimento Regional - ESR vem por meio de sua 

Comissão Científica, tornar público este Edital de Inscrições de Trabalhos Acadêmicos a serem 

apresentado durante o evento, realizado entre os dias 27 a 29 de setembro de 2022. 

O Comitê Científico oferece aos graduandos e pesquisadores do Curso de Ciências Econômicas 

do Instituto de Ciência da Sociedade e Desenvolvimento Regional - ESR a oportunidade de 

apresentar os resultados parciais e/ou finais de trabalho de ensino, pesquisa e extensão. Os 

trabalhos aprovados e apresentados serão disponibilizados após o evento em anuário online 

aberto a toda a comunidade acadêmica interna e externa da UFF.  

1. CRONOGRAMA

ETAPA DATA 

Período de Inscrição 1/07/2022 a 31/08/2022 

Avaliação das propostas 01 a 02/09/2022 

Divulgação dos resultados 05/09/2022 

Divulgação das apresentações 05/09/2022 

2. DA INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DE TRABALHOS

2.1. A submissão de propostas de apresentação à X SEECO restringe-se as atividades de

Ensino, Pesquisa e Extensão, obrigatoriamente com orientação de professores ligados ao curso de

Ciências Econômicas de Campos (ESR/UFF). A inscrição se dá exclusivamente pelo e-mail:

xseeco@gmail.com, contendo como assunto do e-mail o título: “SUBMISSÃO DE

TRABALHO”. 

2.2. O resumo expandido deve ter no mínimo 500 e no máximo 1000 palavras, incluindo as 

referências bibliográficas. Conforme ANEXO A, as propostas devem conter: título, autores, órgão 

institucional ligado à proposta, área do conhecimento na qual a proposta se insere, classificação 

(conforme o item 2.6.) e, referências bibliográficas. 
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2.3. O resumo obrigatoriamente deve contar com pelo menos um professor orientador; 

2.4. As propostas devem ser classificadas quanto a forma de apresentação entre: 

 

(i) Banner 

(ii) Apresentação Oral 

2.5. As propostas devem ser classificadas (escolher somente uma opção) quanto à sua natureza 

entre:  

(i) Ensino  

(ii)  Pesquisa  

(iii)  Extensão  

2.6. O slide de apresentação será disponibilizado no e-mail de resposta sobre a aprovação dos 

trabalhos que conterá também todas as instruções da apresentação. 

2.7. Os critérios de Avaliação levarão em conta a adequação da proposta enviada com as 

normas de submissão de trabalhos. O número de propostas aceitas está condicionado ao espaço 

físico disponível para a realização das atividades. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Os resumos aprovados e apresentados serão publicados nos Anais da Semana de 

Economia e disponibilizados em https://periodicos.uff.br/seeco/ 
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ANEXO A 

 

TÍTULO COM TODAS AS LETRAS MAIÚSCULAS, EM 

NEGRITO E CENTRALIZADO, FONTE TIMES NEW ROMAN, 

14 

Nome do Primeiro Autor, Nome dos Coautores, Professor Orientador 

 

(O nome do responsável por apresentar o trabalho acadêmico deve estar sublinhado e todos 

os autores devem estar em negrito e centralizado, fonte Times New Roman, 12) 

 

OBRIGATÓRIO: Órgão Institucional da UFF Campos 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: definir a qual área o conhecimento a 

atividade está vinculada. 

RESUMO: O resumo expandido deverá trazer informações que justifiquem a 

proposta, com no mínimo 500 palavras e no máximo 1000 palavras. As citações 

dentro do texto deverão ser da seguinte forma: (SPARKS, 1995) para um único autor; 

(MOKWUNYE; HAMMOND, 1992) para dois autores; (SILVA et al., 2010) para 

mais de três autores. No texto corrido deverá ser usado o seguinte formato: Vettori 

(1976) para um único autor; Stewart e Tiessen (1987) para dois autores; Silva et al. 

(2010) para mais de três autores. Somente essas formas poderão ser usadas. Todas as 

referências citadas no texto deverão ser citadas no item “REFERÊNCIAS” (ver 

Referências abaixo). O último parágrafo do resumo deverá trazer os objetivos da 

proposta, de forma clara e sucinta. 

CLASSIFICAÇÃO/APRESENTAÇÃO:  

Banner ou Apresentação Oral  

CLASSIFICAÇÃO/NATUREZA:  

Ensino  
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REFERÊNCIAS: Exemplos de referências a serem 

seguidas:  

Periódicos: 

FONSECA, J. A.; MEURER, E. J. Inibição da absorção de magnésio pelo potássio 

em plântulas de milho em solução nutritiva. Revista Brasileira de Ciên- cia do 

Solo, 21, 47-50, 1997. 

Livro: 

KONHNKE, H. Soil physics. 2 ed. New York: MacGraw Hill, 1969. 

 


