
Retificação do Edital de Submissão de Trabalhos Acadêmicos para Ⅰ Semana

Acadêmica de Economia - SEMEC/UFF.

Atenção: o item 9 foi retificado.

CHAMADA DE TRABALHOS

Dado os duzentos anos da independência do Brasil de Portugal a I Semana Acadêmica

de Economia, da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, vem discutir

os diversos aspectos que compuseram a construção da nossa identidade e seus impactos na

formação econômica, na soberania nacional e na formação sociopolítica do nosso país.

Visando primordialmente pela abordagem multidisciplinar do tema, a Coordenação Geral da I

Semana Acadêmica de Economia convida os/as estudantes de graduação e de pós-graduação,

do curso de Ciências Econômicas e demais áreas, para submeterem seus trabalhos acadêmicos

para as sessões de Seminários e Apresentações de Pôster.

1 Submissão

- A submissão será realizada por meio de resumo expandido, que deverá conter o objetivo do

estudo, justificativa, metodologia e resultados preliminares.

- A submissão deverá ser realizada em uma das áreas temáticas designadas.

- A avaliação será às cegas, portanto, o arquivo não poderá conter qualquer assinatura ou

identificação de autoria, sendo necessária, inclusive, a retirada de assinatura do programa de

edição de textos.

- Os resumos deverão seguir as seguintes normas:



- Conter até 1000 palavras;

- Fonte Times New Roman, tamanho 12;

- Espaçamento entre linhas 1,5; sem espaço entre parágrafos;

- Margens superior, inferior, esquerda e direita 2,5 cm;

- Título, corpo do texto e palavras-chave.

- Após a submissão do resumo expandido, não será admitida a substituição, correção ou

alteração do conteúdo de qualquer natureza. A submissão válida será a última realizada.

2 Autoria

- Serão admitidos artigos com no máximo 3 autores/as.

- O autor/a que efetuar a submissão será o responsável exclusivo por incluir o nome dos

demais, bem como a definição da ordem de apresentação dos nomes.

3 Inscrição

- Os resumos expandidos serão submetidos exclusivamente através do preenchimento do

formulário link para submissão. Deverão ser informados os dados solicitados e anexar em

arquivo em formato WORD e PDF o trabalho a ser submetido.

- Apenas serão recebidas as inscrições realizadas até às 23:59 do dia 11 de outubro de 2022.

- Cada autor/a poderá submeter, no máximo, um trabalho como autor/a e um como coautor/a,

sendo possível assim a submissão de até dois trabalhos (autoria + coautoria).

4 Áreas temáticas

- Economia social, desenvolvimento e desigualdades;

- Microeconomia, economia industrial e meio ambiente;

- Economia política e história econômica;

- Macroeconomia, economia internacional e economia brasileira.

5 Avaliação

- Todos os resumos expandidos submetidos serão avaliados pela Comissão Científica da I

Semana Acadêmica de Economia.

https://www.even3.com.br/semecuff/


- A Comissão Científica poderá remanejar trabalhos entre as áreas se julgar adequado.

- Os trabalhos serão avaliados segundo as boas práticas acadêmicas.

- A relação com os trabalhos aprovados será divulgada até o dia 15 de outubro de 2022.

6 Apresentação dos trabalhos

- A apresentação dos trabalhos poderá ser realizada em duas modalidades: oral e em pôster.

- A apresentação em pôster é exclusiva aos alunos de graduação.

- As apresentações em ambas as modalidades ocorrerão de forma presencial durante a

programação da I Semana Acadêmica de Economia, com horário e local a ser divulgado.

- A apresentação oral deverá ser feita pelos autores/as do trabalho, com tempo de

apresentação de 15 a 20 minutos. Será reservado tempo para comentários dos coordenadores

da mesa e para o debate.

- A Coordenação Geral não se responsabilizará pelo custeio dos posters para aqueles que

optarem por essa modalidade.

7 Certificados e publicação

- Os trabalhos que seguirem corretamente as normas de submissão e forem apresentados em

data e local previstos e anunciados pela Coordenação Geral do evento terão certificado de

apresentação de trabalho.

- Os resumos serão publicados nos Anais da I Semana Acadêmica de Economia, em meio

eletrônico.

8 Premiação

- Os trabalhos submetidos e apresentados que se destacarem em cada área temática serão

premiados.

- A premiação se dará em duas modalidades, para a graduação e para a pós-graduação,

considerada a autoria principal do trabalho.

- A avaliação será feita pela Comissão Científica.

- Os trabalhos premiados serão anunciados no encerramento do evento e receberão

certificado.



9 Cronograma

Atividade Data

Submissão do resumo expandido 16/09/22 a 11/10/22

Divulgação dos resumos aprovados 15/10/22

Divulgação das datas de apresentação 16/10/22

Apresentação dos trabalhos 18/10/22

Premiação 21/10/22

10 Disposições finais

- Caso seja identificada antes, durante ou após o evento a não observância das disposições

contidas na presente chamada de trabalhos, os trabalhos submetidos serão excluídos da

programação e dos Anais.

- Casos omissos no edital serão decididos pela Coordenação Geral do evento.

Niterói, 06 de outubro de 2022.

Coordenação Geral da I Semana Acadêmica de Economia


