Edital Retificado1 do IV Simpósio de Socialização da Produção Acadêmica
Tema: Diferentes concepções e práticas de Gestão Social
O IV Simpósio de Socialização da Produção Acadêmica, promovido pelo Programa de PósGraduação em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local (PPG GSEDL) do Centro
Universitário UNA, tem como tema “Diferentes concepções e práticas de Gestão Social”. O
evento ocorrerá nos Campi João Pinheiro I e II, à Av. João Pinheiro, nº 515 e 580, em Belo
Horizonte (MG), nos dias 1º e 2 de outubro de 2015. A comissão organizadora é constituída
pelos professores Áurea Regina Guimarães Thomazi, Ediméia Maria Ribeiro de Mello
(coordenação), Fernanda Carla Wasner Vasconcelos, Frederico de Carvalho Figueiredo, Wânia
Maria de Araújo, pelos mestrandos Roseane Linhares, Sandro Henrique Mourão de Lima e pelo
funcionário Leandro dos Santos Ferreira. Os objetivos do IV Simpósio são: discutir, refletir e
trocar ideias sobre concepções e práticas de gestão social. O evento, gratuito, tem como
público alvo, além da comunidade interna do Grupo Anima, docentes de escolas públicas e
privadas de todos os graus acadêmicos, estudantes, entidades e organizações da sociedade
civil, órgãos da administração direta e indireta em seus diferentes níveis federativos,
movimentos sociais, sindicatos patronais e de trabalhadores, associações comunitárias e de
bairro, Ministério Público, Defensoria Pública, associações profissionais e demais interessados.
Será realizada mesa redonda que buscará apresentar e problematizar diferentes concepções e
práticas de gestão social e seus desdobramentos. Podem ser inscritos, como trabalhos, relatos
de pesquisas ou de experiências, ambos relacionados ao tema do IV Simpósio: concepções e
práticas de gestão social. O texto a ser submetido deverá obedecer ao seguinte padrão: no
mínimo 12 e no máximo 20 páginas, em Word ou Open Office, fonte Times New Roman,
tamanho 12, espaço 1 e ½, em lauda com formato A4, margens superior e esquerda de 3
centímetros e inferior e direita de 2 centímetros. O trabalho deve conter título, resumo em
língua portuguesa de, no máximo, 200 palavras, 3 a 5 palavras-chave e citações e referências
em formato ABNT e, ainda, ser antecedido por folha de rosto, contendo o título, o(s) nome(s)
do(s) autor(es), endereço(s) eletrônico(s), filiação(ões) institucional(is) e telefone(s). Cada
trabalho terá o prazo máximo de 20 minutos para apresentação em comunicação, seguida de
comentários do coordenador da mesa e debates. Será oferecido, também, um espaço para
Grupos de Trabalho (GTs) dedicados a debates relativos à temática do IV Simpósio. Seus
propositores serão responsáveis pela organização e condução dos debates em seus respectivos
Grupos. A proposta de GT deve conter título, uma explanação e uma reflexão sobre o conteúdo
a ser debatido, o(s) nome(s) do(s) propositor(es), endereço(s) eletrônico(s), filiação(ões)
institucional(is) e telefone(s). A dinâmica dos GTs admitirá apresentação, debate na mesa e
interlocução com a audiência, com uma duração não superior a 2 horas. Todos os trabalhos
realizados no IV Simpósio serão divulgados em Anais, disponibilizados em meio digital: as
apresentações em comunicações, publicadas; e os trabalhos em GT’s, filmados. Também as
discussões realizadas após as comunicações terão registro escrito. As inscrições serão realizadas
automaticamente com a proposição de GTs e com o envio dos trabalhos até o dia 15 de agosto
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Modificações introduzidas no Edital datado de 8 de junho de 2015: (1) detalhamento da dinâmica dos GTs; (2)
adiamento da data para o envio das proposições de GTs para 15 de agosto de 2015.

de 2015, por meio do endereço eletrônico <ivsspa.una.ppggsedl@gmail.com>. As inscrições
para os participantes ouvintes serão realizadas por meio do site do Simpósio
<mestradoemgsedl.com.br>, até o dia 30 de setembro de 2015. Os resultados da avaliação dos
GTs pela Comissão Organizadora do IV Simpósio e da avaliação cega por pares dos trabalhos
submetidos serão divulgados até 15 de setembro de 2015. Serão concedidos certificados de
apresentação de trabalhos, de coordenação de GTs e de participação. Segue, abaixo, o
cronograma do evento:
Data
Até 15 de Agosto de 2015
15 de setembro de 2015
Até 30 de Setembro de 2015
1/10/2015 – 14h30-16h00
1/10/2015 – 16h30-18h00
1/10/2015 – 19h30-21h00
2/10/2015 – 8h00-10h00
2/10/2015 – 10h30-12h30
2/10/2015 – 14h30-16h00
2/10/2015 – 16h30-18h00
2/10/2015 – 19h00

Atividade
Submissão dos trabalhos e proposição dos
GTs
Divulgação dos trabalhos e GTs aceitos
Inscrição de participantes ouvintes
Comunicações
Comunicações
Mesa redonda
Comunicações em Grupos de Trabalhos
Comunicações em Grupos de Trabalhos
Comunicações
Comunicações
Encerramento
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