I COLÓQUIO DE GOVERNANÇA PÚBLICA / EGPA
REGULAMENTO
APRESENTAÇÃO:
A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) promove o I Colóquio de Governança
Pública (I GPUB), com intuito de criar um espaço contínuo de debates sobre Governança em seus diversos
aspectos e dimensões.

7. CRONOGRAMA:

Atividades

Datas

Inscrição no evento para Participação (sem apresentação de Trabalhos)

16/04 a 06/06

Submissão de trabalhos concluidos – Artigo completo

16/04 a 06/05

Submissão de trabalhos sobre boas práticas na Gestão Pública - Banner

16/04 a 06/05

Divulgação dos resultados

29/05

Prazo final para o(s) autor(es) enviar o Trabalho Final (no template) para os
Anais do Evento.

05/06

Evento

19 e 20/06

8. Orientação para Apresentação de Trabalho
Somente serão aceitos os trabalhos cujos autores estejam previamente inscritos através do
preenchimento da ficha de inscrição disponível no site, por meio do link http://egpa.pa.gov.br/?q=node/2267
O certificado é condicionado à presença de um do(s) autores(s). Será aceito apenas dois trabalhos pôster e/ou artigo - na condição de autor ou co-autor por participante.

8.1. Formato dos Textos – Artigo Completo
O texto deverá ter, na íntegra, entre 15 a 25 mil caracteres (sem espaço). Apresentados em documento
Word for Windows, papel de tamanho A4, digitados com letra Times New Roman, corpo 12, espaço
entrelinhas 1.5, margens direita e esquerda de 3,0 cm, margens superior e inferior com 2,5 cm, alinhamento
justificado. Devem ter um cabeçalho com a indicação do título do trabalho em negrito e centralizado, nome(s)
do(s) autor(es) e da(s) instituição(ões) a que pertence(m) à direita, com registro do e-mail. Os textos devem
apresentar resultado de pesquisas concluídas, e primar pela qualidade. As notas devem ser explicativas;
citação e referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT em vigor.

8.2. Formato dos Textos – Orientação – Banner
A apresentação em Banner objetiva dar espaço no evento para apresentação de pesquisas em
andamento e relatos de experiências exitosas de projetos em espaço público do Estado do Pará. O texto a
ser encaminhado deverá conter entre 10.000 e 12.000 caracteres, com espaço, incluídas as notas, as
referências e os quadros ou tabelas porventura existentes. Textos que não atendam tais especificações serão
automaticamente excluídos. Quanto à confecção do banner, ele deverá ser apresentado no padrão/tamanho:
1,20 x90 m; Fonte: mínimo 28; Título, nome do autor, nome do orientador (se for pesquisa em andamento),
ou nome do Projeto (se for relato de experiências); e nome da instituição de origem. Corpo do texto: resumo,
palavras-chave, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, resultados e referências bibliográficas.

