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EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS  
 

1 PÚBLICO ALVO  

 

1.1 Alunos e professores dos cursos de Economia das 

Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil;  

 

1.2  Mestrandos e egressos (em especial do curso de 

Economia); 

 

1.3  Profissionais liberais e demais interessados. 

 

2 SOBRE O EVENTO 

 

Graças aos destemidos acadêmicos das Ciências Econômicas, 

que em 1972 na capital da Bahia, lutaram e conseguiram tornar 

real um Encontro Nacional de Estudantes de Economia (ENECO), 

hoje nós podemos utilizar da Universidade como palco de 

discussões, debates e afins acerca da realidade que nos cerca. 

Este privilégio é somado à pluralidade que o ENECO nos 

oportuniza, estudantes de todas as regiões desse nosso Brasil se 

encontram, interagem e dialogam, emergindo suas diferentes visões 

acadêmicas e socioculturais. Cenário mais que propício à 



 

construção de novos conhecimentos e a ressignificação dos que 

ainda hoje nos representam.  

Assim, nós Estudantes de Economia, teremos uma conjuntura 

extremamente favorável para a construção de nossa formação 

quanto profissionais. De forma a ampliar nossos horizontes às 

diversas áreas que rementem às Ciências Econômicas: social, 

política, educacional, cultural, ambiental, entre outras. 

 

3 TEMA, IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA  

 

O tema proposto “Geopolítica e Desenvolvimento Econômico: 

uma dança em descompasso" abre um leque grande e rico de 

discussões, e traz a metáfora da dança em descompasso pelos 

conflitos políticos atuais, além das mudanças nos ciclos 

econômicos e geopolíticos que nem sempre são coincidentes. 

A temática justifica-se, pois não tem sido abordada em tal 

magnitude nas últimas 15 edições do evento. Depois, pela sua 

relevância atual quando se trata de geopolítica, buscando 

entender os processos políticos dos países e analisando como o 

desfecho internacional reflete direta ou indiretamente no Brasil das 

mais variadas formas.  

Ademais, teremos um Encontro multidimensional em que 

poderemos falar de economia internacional; política; conflitos; 

acordos firmados; reflexos positivos ou negativos no Brasil que se 

associam às nossas vantagens competitivas ou às nossas fraquezas 

estruturais ou institucionais; etc. Consequentemente, o tema do 

crescimento econômico surge e sempre carrega em si a 

possibilidade de desenvolvimento (discussão que nunca perde 

relevância); e dentro do desenvolvimento tem-se muitos subtemas a 

serem tratados em palestras ou minicursos, como: desenvolvimento 

local; disparidades regionais em um país continental; 

desenvolvimento sustentável; entre outros. 

 



 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Fomentar a produção do conhecimento científico-social na área 

das ciências Econômicas, bem como valorizar e integrar àqueles 

que escolheram ser Economistas.  

 

4.2  Objetivos específicos  

 

4.2.1 Celebrar o 45º Encontro Nacional dos Estudantes de 

Economia na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) em 

Ilhéus, Bahia; 

 

4.2.2 Promover e divulgar discussões científico-sociais através dos 

trabalhos submetidos pelos inscritos, assim como, por palestras, 

minicursos e mesas de discussões oferecidas pelo evento; 

 

4.2.3 Propiciar a integração acadêmica e cultural entre os diversos 

centros ensino de Economia do Brasil. 

 

5 DA SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DE TRABALHOS 

 

5.1 Poderão ser submetidos trabalhos nas categorias: Resumo 

Expandido e/ou Artigo Completo, optando-se, na inscrição, por um 

dos grupos de trabalho (GT) abaixo: 

 

GT 1 – Desenvolvimento Territorial, Economia Rural, do Turismo 

e do Meio Ambiente 

GT 2 – Economia Baiana e Desenvolvimento Regional 

GT 3 – Economia Brasileira, Macroeconomia e Economia 

Internacional 



 

GT 4 – Economia do trabalho, Economia Solidária e 

Cooperativismo 

GT 5 – Economia industrial e Microeconomia 

GT 6 – Economia Política e História do Pensamento 

Econômico 

GT 7 – Estado, Economia do Setor Público e Políticas Públicas 

GT 8 – Gestão e Finanças 

GT 9 – Inovação, Empreendedorismo e Tecnologias Sociais 

GT 10 – Planejamento Regional e Urbano 

 

5.2 Na categoria Resumo Expandido poderão ser inscritas 

pesquisas em andamento, desde que possuam resultados parciais. 

A apresentação desse tipo de trabalho será feita sob a forma de 

pôster. 

 

5.3 Na categoria Artigo Completo serão inscritas, apenas, 

pesquisas concluídas. A apresentação desse tipo de trabalho será 

sob a forma oral. 

 

5.4 Os trabalhos submetidos, em qualquer das categorias (Resumo 

Expandido ou Artigo Completo), deverão atender às normas de 

submissão. O não cumprimento implicará na reprovação do 

trabalho. 

 

5.5 Os trabalhos (Artigo Completo e Resumo Expandido) deverão 

ser submetidos em formato Word (versão 97-2003) em dois 

arquivos, um com identificação dos autores e outro sem 

identificação dos autores. 

 

5.6 Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail: 

submissaoenecoilheus@gmail.com a partir de 00:00 hora do dia 

01/03/2019 até às 23:59 horas do dia 05/04/2019. 

 



 

5.7 Os trabalhos submetidos deverão adequar-se à temática do 

GT escolhido e ter, no máximo, 5 (cinco) autores. 

 

5.7.1 Na condição de 1º autor, poderá submeter apenas 1 (um) 

trabalho na categoria Artigo Completo e 1 (um) trabalho na 

categoria Resumo Expandido. 

 

5.7.2 Na condição de coautor não há limites para submissão. 

 

5.8 Os trabalhos (Resumo Expandido e Artigo Completo) poderão 

ser apresentado pelo primeiro autor ou por qualquer coautor, 

desde que este esteja inscrito no evento. Ou seja, é obrigatória a 

inscrição do primeiro autor do trabalho. O coautor só precisa 

estar inscrito no evento se for apresentar o trabalho aprovado. 

 

5.9 Os trabalhos (Resumo Expandido e Artigo Completo) serão 

analisados pela Comissão Técnico-Científica do evento, de forma 

imparcial, através do documento sem identificação dos autores. 

 

5.10 O autor ou coautor do trabalho aprovado (Artigo 

Completo) deverá enviar para o e-mail 

(submissaoenecoilheus@gmail.com) a apresentação do mesmo 

em PDF ou PowerPoint até às 23:59 horas do dia 20/06/2019. O 

não cumprimento acarretará na NÃO apresentação do trabalho. 

Não será aceito arquivo em pen drive.  

 

6 DAS NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

EXPANDIDOS 

 

6.1 O resumo expandido deverá ter o mínimo de 3 (três) e o 

máximo de 5 (cinco) páginas e seguir a seguinte estrutura textual: 

 



 

o Título: centralizado, em negrito e com TODAS AS LETRAS 

MAIÚSCULAS (INCLUSIVE O SUBTÍTULO, SE HOUVER); 

o Introdução; 

o Fundamentação Teórica; 

o Metodologia; 

o Resultados parciais; 

o Considerações finais; 

o Palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5) separadas, entre 

si, por ponto; 

o Referências bibliográficas de acordo com a ABNT (disponível 

no link 

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/procimm/ar

quivos/normastecnicasacademicas.pdf). 

 

6.2 O resumo expandido deverá estar formatado de acordo com 

as seguintes normas técnicas: 

 

o Margens: superior e esquerda 3 cm; direita e inferior 2 cm; 

o Espaçamento 1,5 entre linhas; 

o Fonte: Times New Roman, tamanho 12; 

o Parágrafo: recuo de 1,25 cm em primeira linha; 

o Título: centralizado e em negrito; 

o Abaixo do título: nome do GT (centralizado e em negrito, ex: 

GT 1 – Desenvolvimento Territorial, Economia Rural, do Turismo e 

do Meio Ambiente); 

o Abaixo do GT: nomes dos autores com alinhamento à direita e, 

em nota de rodapé numerada, indicar a formação acadêmica, 

instituição de vínculo e e-mail de cada autor (para o 

documento com identificação). 

 

7 NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS COMPLETOS 

 

7.1 O artigo deverá ter no mínimo 10 e no máximo 20 páginas. 

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/procimm/arquivos/normastecnicasacademicas.pdf
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/procimm/arquivos/normastecnicasacademicas.pdf


 

 

7.2 A estrutura do artigo completo deverá conter: 

 

o Título: centralizado, em negrito e com TODAS AS LETRAS 

MAIÚSCULAS (INCLUSIVE O SUBTÍTULO, SE HOUVER); 

o Abaixo do título, nome do GT (centralizado e em negrito, ex: 

GT 1 – Desenvolvimento Territorial, Economia Rural, do Turismo e 

do Meio Ambiente); 

o Abaixo do GT: nomes dos autores com alinhamento à direita e, 

em nota de rodapé numerada, indicar a formação acadêmica, 

instituição de vínculo e e-mail de cada autor (para o 

documento com identificação); 

o Resumo com no máximo 250 palavras, em espaço simples, 

alinhamento justificado; 

o Inserir palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5) separadas, 

entre si, por ponto; 

o Introdução; 

o Desenvolvimento (as seções serão subdivididas e nomeadas a 

critério do(s) autor(es)); 

o Considerações finais; 

o Referências bibliográficas de acordo com a ABNT (disponível 

no link 

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/procimm/ar

quivos/normastecnicasacademicas.pdf). 

 

7.3 O artigo deverá ser formatado de acordo com as seguintes 

normas técnicas: 

 

o Margens: superior e esquerda 3 cm; direita e inferior 2 cm; 

o Espaçamento de 1,5 entre linhas; 

o Fonte: Times New Roman, tamanho 12; 

o Parágrafo: recuo de 1,25 cm em primeira linha; 

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/procimm/arquivos/normastecnicasacademicas.pdf
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/procimm/arquivos/normastecnicasacademicas.pdf


 

o Fonte 10 para notas de rodapé, citações diretas fora do 

corpo do texto e indicação de fonte e observações em 

figuras, quadros e tabelas. 

o Figuras, tabelas e quadros deverão ser inseridos no corpo do 

texto (indicando título e fonte). 

 

 

8 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

8.1 Os autores só poderão apresentar os trabalhos, tanto na 

modalidade Artigo Completo ou Resumo Expandido, caso estejam 

inscritos no evento. Se o trabalho for apresentado por coautor, 

este também deverá estar inscrito no evento.   

 

8.2 Os trabalhos serão apresentados na forma oral (Artigos 

Completos) e na forma de pôster (Resumos Expandidos). 

 

8.2.1 ARTIGOS COMPLETOS 

 

8.2.1.1 Os trabalhos aprovados serão divulgados no site do 

evento, bem como o dia, horário e local da apresentação. 

 

8.2.1.2 O apresentador (autor ou coautor) deverá comparecer ao 

local da apresentação do trabalho 20 (vinte) minutos antes do 

início da sessão temática. 

 

8.2.1.3 Cada trabalho terá no máximo 15 (quinze) minutos para ser 

apresentado e 5 minutos para debate. 

 

8.2.1.4 O evento disponibilizará computador e data show nas 

salas onde ocorrerão as apresentações. 

 



 

8.2.1.5 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica 

do Evento. 

 

8.2.2 PÔSTERES 

 

8.2.2.1 Os trabalhos aprovados serão divulgados no site, bem 

como o dia, horário e local da apresentação. 

 

8.2.2.2 O apresentador (autor ou coautor) deverá comparecer ao 

local da apresentação do trabalho 30 (trinta) minutos antes do 

início da sessão para fixar o pôster. 

 

8.2.2.3 O pôster deve ser confeccionado no tamanho 90 cm de 

largura x 120 cm de altura e deve conter os seguintes elementos: 

título do trabalho (centralizado); nome, vínculo institucional e e-mail 

dos autores (centralizado); introdução; objetivos; metodologia; 

fundamentação teórica; resultados e discussão; considerações 

finais; palavras-chave e referências bibliográficas. Essa ordem deve 

ser mantida e a fonte e tamanho devem ser legíveis.  

 

8.2.2.4 A confecção do pôster é de total responsabilidade 

do(s) autor(es), devendo chegar pronto ao local onde será 

fixado. 

 

8.2.2.5 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica 

do Evento. 

 

9 DA CERTIFICAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

 

9.3 Os certificados de apresentação oral (dos Artigos Completos 

e dos Pôsteres) serão entregues pela Comissão Organizadora, na 

respectiva sessão temática de apresentação do trabalho. 

 



 

9.4 Farão jus à certificação de apresentação de trabalho, 

apenas, aqueles que tiverem sido aprovados e apresentados em 

suas respectivas sessões temáticas. 

 

10 DOS RESULTADOS 

 

10.1 Os resultados dos trabalhos aprovados nas duas 

modalidades serão divulgados no dia 30 de maio de 2019 no site 

do evento.  

 

11 DA PREMIAÇÃO  

 

11.1 Será premiado o primeiro autor (não coatores) dos 3 (três) 

melhores trabalhos (apresentados) do evento. Desses, 2 (dois) na 

categoria Artigo Completo e 1 (um) na categoria Resumo 

Expandido. A especificação da premiação será divulgada, em 

breve, no site do evento.  

 

11.2 Os 3 (três) melhores trabalhos (apresentados) receberão 

certificados específicos (adicionais às premiações) afirmando sua 

colocação no evento.  

 

11.3 As especificações, bem como a quantidade de isenção da 

taxa de inscrição para os melhores trabalhos aprovados serão 

divulgadas, em breve, no site do evento, podendo exceder o 

atual número de premiações (3).  

 

 

 

Comissão Organizadora do Acadêmico XLV ENECO 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

2019 


