Chamada de Trabalhos para o Consórcio Mestral e Doutoral do 10° Fórum
Internacional Ecoinovar
O Consórcio Mestral e Doutoral do 10º Fórum Internacional Ecoinovar tem
como objetivo promover o intercâmbio, a divulgação e o estímulo à produção de
conhecimento e de ideias entre os pós-graduandos e docentes dos cursos de
Doutorado e Mestrado em Administração e de áreas afins à temática do Fórum,
tornando-se, portanto, um espaço privilegiado, interdisciplinar e interinstitucional.
O Consórcio Mestral e Doutoral correrá no dia 28 de outubro de
2021, em formato online e contará
com
sessões
exclusivas
para presentação dos projetos de dissertação de mestrado e de teses de
doutorado, na forma de bancas examinadoras informais, composta por
pesquisadores com experiência nas temáticas que estão sendo trabalhadas
pelos mestrandos e doutorandos, no intuito de gerar contribuições para
estes projetos em andamento.
Prazos, Encaminhamento e Requisitos para Participação
Para participar do Consórcio Mestral e Doutoral do Fórum Ecoinovar, o candidato
deverá ser estudante de Mestrado ou Doutorado e estar regularmente
matriculado em um Programa de Pós-Graduação em Administração ou áreas
afins à temática do evento.
a) Preencher formulário de submissão no sistema do evento (http://
ecoinovar.submissao.com.br/10ecoinovar/login.php)
b) Os trabalhos deverão ser enviados no formato de Resumo Expandido e
devem possuir, no máximo, dez (10) páginas, incluindo ilustrações e referências
bibliográficas, de acordo com as normas a seguir.
c) Os trabalhos deverão ser submetidos até 31/08/2021.
d) Data de divulgação das propostas selecionadas: 10/09/2021.
e) Os selecionados receberão certificado de apresentação.
Normas Técnicas para a Submissão de Trabalhos
1.
Características técnicas:
- O editor de texto aceito é o Word 2003 ou superior;
- Fonte: Times New Roman, tamanho 12, com exceção do interior de figuras e
tabelas que deverão utilizar tamanho 10;
- Espaçamento do corpo do texto: 1,0 (simples);
- Espaçamento do resumo, palavras-chave, abstract, keywords e interior de
figuras e tabelas: 1,0 (simples);

- Alinhamento do texto: justificado;
- Alinhamento das referências bibliográficas: à esquerda;
- Margens: Superior: 3 cm, Inferior: 2 cm, Esquerda: 3 cm, Direita: 2 cm.
2.
Características específicas:
2.1 Na primeira página do arquivo deverão constar:
(a) título do trabalho (em português e em inglês);
(b) resumo (de no máximo 15 linhas)
(c) palavras-chave (no máximo cinco);
(d) abstract (texto em inglês) com o mesmo tamanho do resumo em português;
(e) keywords (no máximo cinco);
2.2 O conteúdo dos trabalhos deve apresentar, sempre que possível:
(a) objetivos;
(b) revisão da literatura;
(c) metodologia;
(d) referências bibliográficas;
2.3 As figuras, tabelas e ilustrações devem conter título, legendas, créditos e
fonte (quando necessário).
2.4 As referências bibliográficas deverão ser apresentadas em ordem alfabética
no final do projeto, de acordo com a norma NBR-6023 (ABNT).
2.5 Todas as referências deverão ser citadas no texto de acordo com o sistema
alfabético (autor-data).

