I CONGRESSO CEARENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Por uma Administração Pública Social
para os desafios em tempos pandêmicos
27 a 29 de setembro de 2021

Chamada de Trabalhos

O Comitê Científico do evento “I CONGRESSO CEARENSE DE DIREITO
ADMINISTRATIVO - Por uma Administração Pública Social para os desafios em
tempos pandêmicos” abre prazo para submissão de trabalhos acadêmicos para fins de
apresentação nos Grupos Temáticos nas datas e horários a serem definidos na
programação do evento.
O objetivo dos Grupos Temáticos é proporcionar o aprofundamento dos debates e
possibilitar o intercâmbio e o diálogo entre pesquisadores(as), profissionais, gestores(as)
e integrantes de movimentos sociais do país.
Regras da Apresentação dos Comunicados Científicos
1. Estão abertas as inscrições para o evento I CONGRESSO CEARENSE DE DIREITO
ADMINISTRATIVO.
2. Os (As) interessados(as) deverão enviar os resumos dos comunicados científicos em
arquivo em Word, através do e-mail: comunicadoscongresso.ccda@gmail.com, até dia
30 de agosto de 2021, de acordo com as orientações deste edital.
3. O resultado de todos os resumos selecionados para apresentação será divulgado até o
dia 5 de setembro de 2021, no site da ESA-CE (https://esace.org.br/) e no Instagram
do Instituto Cearense de Direito Administrativo - ICDA. Não serão selecionados resumos que
descumpram as regras formais estabelecidas por este edital.

4. As discussões dos resumos apresentados ocorrerão durante o evento em data e horário
específicos a serem previstos oportunamente na programação, sendo alocados em Grupos
de Apresentação – GA, integrados por comissão composta de um Coordenador, dois
professores/pesquisadores avaliadores, e um monitor, que podem fazer comentários,
questionamentos, críticas, elogios e sugestões – caso em que o(a) pesquisador(a) terá
igual tempo para sua manifestação.
5. Serão apenas aceitos trabalhos acadêmicos e profissionais, inscritos individualmente
ou no máximo em dupla, desde que o tema enfocado esteja inserido em uma das temáticas
abaixo:
a) Reforma administrativa.
b) Política pública.
c) Saneamento básico.
d) Gestão e planejamento.
e) Urgência do Estado Social.
f) Controle e corrupção
g) Planejamento social e gestão urbana
h) Direito Digital
i) Serviços Públicos
j) Direito à Saúde

6. É possível serem reunidas mais de uma temática em um mesmo Grupo de Apresentação
– GA.
7. Serão desclassificados resumos que não estiverem de acordo com os seguintes critérios
de admissão:

a) Título em português - em caixa alta (escrito em letras maiúsculas), centralizado e em
negrito.
b) Logo abaixo do título, o nome, a qualificação, titulação e nome da instituição ao qual
está ou esteve vinculado, máximo de 3 – por extenso, e-mail (um só por autor) e máximo
de dois autores por trabalho.
c) O resumo propriamente dito: deve referir-se ao objetivo do trabalho, ao procedimento
metodológico utilizado e aos resultados e conclusões; deve possuir mínimo de 200 e
máximo de 300 palavras; espaçamento entrelinhas de 1,5; cinco palavras-chave; e as
margens laterais da página devem ser de 2 cm em todos os lados.
d) Não deve conter notas de rodapé nem citações no corpo do texto (inclusive de
referências autor-data, que estão vedadas). Listar no mínimo 5 e no máximo 10
referências que fundamentam a discussão.
e) Não deve conter figuras, logos ou tabelas.
f) Todo o resumo deve ser escrito em FONTE TIMES NEW ROMAN, TAMANHO
12.
8. Somente será deferida a efetiva apresentação dos trabalhos se os(as) seus(as)
autores(as) estiverem previamente inscritos(as) no evento.
9. A apresentação do trabalho por dupla de autores não implicará em ampliação do tempo
de exposição.
10. Cada interessado(a) poderá participar sendo autor(a) ou coautor(a) em até 02 (dois)
resumos a serem apresentados.
11. Todos(as) os(as) expositores(as) receberão seu respectivo certificado de apresentação
de trabalho científico.

12. Os trabalhos que forem aceitos, e cujos(as) autores(as) cumprirem todas as condições
de inscrição no evento e apresentação, bem como possíveis correções na formatação do
texto, serão publicados nos Anais.
Fortaleza, 4 de agosto de 2021.

Comissão de Comunicados Científicos:
Raquel Ramos Machado – Presidenta
Isabelly Cisne – 1ª Vice presidenta
Glauton Rógis – 2º Vice presidente
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Fulano de Tal de Tal
Doutor pela Universidade Tal
Professor da Universidade Tal
Assessor Administrativo no Departamento Tal da Administração
E-mail: fulanodetal@email.com

Sicrana de Tal de Tal
Graduada na Universidade Tal
Pesquisadora no Grupo de Pesquisa Tal
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Resumo
A instrução para a composição do texto resumo segue a instrução NBR ABNT 6028:2003.
Serão desclassificados resumos que não estiverem de acordo com o modelo em anexo e,
particularmente, com os seguintes critérios de admissão: Título em português - em caixa
alta (escrito em letras maiúsculas), centralizado e em negrito. Logo abaixo do título, o
nome, a qualificação institucional, titulação e nome da instituição ao qual está ou esteve
vinculado, máximo de 3 – por extenso, e-mail (um só por autor) e máximo de dois autores
por trabalho. O resumo propriamente dito: deve referir-se ao objetivo do trabalho, ao
procedimento metodológico utilizado e aos resultados e conclusões; deve possuir um
único parágrafo sem recuos com no mínimo de 200 e máximo de 300 palavras;

espaçamento entrelinhas de 1.0 (simples); cinco palavras-chave; e as margens laterais da
página devem ser de 2 cm em todos os lados. Não deve conter notas de rodapé nem
citações no corpo do texto (inclusive de referências autor-data, que estão vedadas). Não
deve conter figuras, logos ou tabelas. Todo o resumo deve ser escrito em fonte Times
New Roman, tamanho 12. Para terminar o trabalho liste as referências com no mínimo 5
e máximo 10 referências que fundamentam o resumo. Até aqui o parágrafo está com 211
palavras.

Palavras-chave: cinco palavras, palavra composta, palavra-compostas, palavras,
descritores.
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