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EDITAL DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

A Organização do XXIV Encontro Regional dos Estudantes de Economia 

(ERECO SUDESTE), vem por meio de sua Comissão Acadêmica, tornar público 

este Edital de Inscrições de Trabalhos Acadêmicos a serem apresentados 

durante o evento, realizado entre os dias 14 a 17 de novembro de 2019, na 

Universidade Federal de Ouro Preto.  

A Organização do ERECO oferece aos graduandos e pesquisadores em 

Ciências Econômicas a oportunidade de apresentar os resultados parciais e 

finais de suas pesquisas. Ademais, objetiva-se promover entre os estudantes de 

Ciências Econômicas a discussão sobre pesquisas acadêmicas recentes.  

 

1. PÚBLICO ALVO  

1.1 Alunos e professores dos cursos de Ciências Econômicas das Instituições 

de Ensino Superior (IES) do Brasil;  

1.2 Mestrandos e egressos (com graduação em Ciências econômicas); 

1.3 Profissionais liberais e demais interessados.  

 

2. DA SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DE TRABALHOS  

2.1. 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 – Economia Brasileira e História Econômica; 

GT 2 – Economia Criativa, Economia da Cultura; 

GT 3 – Economia do Trabalho, Economia Solidária e Cooperativismo; 

GT 4 – Economia Industrial e Microeconomia; 

GT 5 – Economia Política e História do Pensamento Econômico; 

GT 6 – Economia Regional e Urbana, Economia do Meio Ambiente; 

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

GT 8 – Gestão e Finanças; 

GT 9 – Macroeconomia e Economia Internacional 

GT 10 – Inovação, Empreendedorismo e Tecnologias Sociais; 

GT 11 – Pobreza e Desigualdade 
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2.2. 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.  

2.3. Na categoria Artigo Completo serão inscritas, apenas, pesquisas concluídas. 

A apresentação desse tipo de trabalho será sob a forma oral.  

2.4. Os trabalhos submetidos, em quaisquer categorias (Resumo Expandido ou 

Artigo Completo), deverão atender às normas de submissão. O não cumprimento 

implicará na reprovação do trabalho.  

2.5. Para se inscrever, o candidato deverá enviar e-mail para 

academicoereco2019@gmail.com com o assunto “Inscrição trabalhos”, 

contendo:  

2.5.1. Ficha de Inscrição (modelo disponibilizado no site);  

2.5.2. Deverão ser anexados duas cópias de cada trabalho, nomeadas de 

Arquivo 1 e Arquivo 2, no formato PDF. 

2.5.3.1. Arquivo 1 (para a avaliação em sistema de blind review). Contém 

apenas o trabalho completo, sem os nomes dos autores, sem a filiação 

institucional ou qualquer informação que permita aos avaliadores identificarem 

os autores. 

2.5.3.2. Arquivo 2 (para compor os Anais do evento). Contém o trabalho 

completo, com os nomes dos autores e suas filiações institucionais. 

2.6. Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail supracitado a partir de 

00:00 hora do dia 17/08/2019 até às 23:59 horas do dia 20/09/2019.  

2.7. Os trabalhos submetidos deverão adequar-se à temática do GT escolhido e 

ter, no máximo, 5 (cinco) autores.  

2.7.1. Na condição de 1º autor, poderá submeter apenas 1 (um) trabalho na 

categoria Artigo Completo e 1 (um) trabalho na categoria Resumo Expandido.  

2.7.2. Na condição de coautor não há limites para submissão.  

2.8. 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.  



 
 
 

XXIV Encontro Regional dos Estudantes de Economia – Sudeste 
Tema: Desenvolvimento Regional e Planejamento Urbano 

 

            erecoufop2019@gmail.com              @ereco.sudesteufop2019        @erecoufop2019 

2.9. 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.  

2.10. O autor ou coautor do trabalho aprovado (Artigo Completo) deverá enviar 

para o e-mail (academicoereco2019@gmail.com) a apresentação do mesmo 

em PDF ou PowerPoint até às 23:59 horas do dia 06/11/2019. O não 

cumprimento acarretará na NÃO apresentação do trabalho. Não será aceito 

arquivo em pen drive.  

 

3. DAS NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS  

3.1. O resumo expandido deverá ter o mínimo de 3 (três) e o máximo de 5 (cinco) 

páginas e seguir a seguinte estrutura textual: 

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

(INCLUSIVE O SUBTÍTULO, SE HOUVER);  

 Introdução;  

 Fundamentação Teórica;  

 Metodologia;  

 Resultados parciais;  

 Considerações finais;  

 Palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5) separadas, entre si, por ponto;  

 Referências bibliográficas de acordo com a resolução NBR 6023 da ABNT. 

3.2. O resumo expandido deverá estar formatado de acordo com as seguintes 

normas técnicas:  

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

 Espaçamento 1,5 entre linhas;  

 Fonte: Times New Roman, tamanho 12;  

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

 Título: centralizado e em negrito;  

 Abaixo do título: nome do GT (centralizado e em negrito, ex.: GT 1 – 

Macroeconomia e Economia Internacional);  
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 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).  

 

4. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS COMPLETOS  

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

4.2. A estrutura do artigo completo deverá conter:  

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

(INCLUSIVE O SUBTÍTULO, SE HOUVER);  

 Abaixo do título, nome do GT (centralizado e em negrito, ex.: GT 1 – 

Economia Brasileira, Macroeconomia e Economia Internacional o Abaixo do 

GT, abaixo do Grupo de Trabalho, 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);  

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

justificado;  

 Inserir palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5) separadas, entre si, por 

ponto;  

 Introdução;  

 Desenvolvimento (as seções serão subdivididas e nomeadas a critério do(s) 

autor(es));  

 Considerações finais;  

 Referências bibliográficas de acordo com a resolução NBR 6023 da ABNT.  

4.3. O artigo deverá ser formatado de acordo com as seguintes normas técnicas:  

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

 Espaçamento de 1,5 entre linhas;  

 Fonte: Times New Roman, tamanho 12;  

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

 Fonte 10 para notas de rodapé, citações diretas fora do corpo do texto e 

indicação de fonte e observações em figuras, quadros e tabelas;  



 
 
 

XXIV Encontro Regional dos Estudantes de Economia – Sudeste 
Tema: Desenvolvimento Regional e Planejamento Urbano 

 

            erecoufop2019@gmail.com              @ereco.sudesteufop2019        @erecoufop2019 

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

(indicando título e fonte).  

 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

5.1. 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.  

5.2. Os trabalhos serão apresentados na forma oral (Artigos Completos) e na 

forma de pôster (Resumos Expandidos).  

5.2.1. ARTIGOS COMPLETOS  

5.2.1.1. Os trabalhos aprovados serão divulgados no site do evento, bem como 

o dia, horário e local da apresentação.  

5.2.1.2. O apresentador (autor ou coautor) deverá comparecer ao local da 

apresentação do trabalho 20 (vinte) minutos antes do início da sessão temática.  

5.2.1.3. Cada trabalho terá no máximo 15 (quinze) minutos para ser apresentado 

e 5 minutos para debate.  

5.2.1.4. O evento disponibilizará computador e data show nas salas onde 

ocorrerão as apresentações.  

5.2.1.5. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica do Evento.  

5.2.2. PÔSTERES  

5.2.2.1. Os trabalhos aprovados serão divulgados no site, bem como o dia, 

horário e local da apresentação.  

5.2.2.2. 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.  

5.2.2.3. 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.  
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5.2.2.4. A confecção do pôster é de total responsabilidade do(s) autor(es), 

devendo chegar pronto ao local onde será fixado.  

5.2.2.5. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica do Evento.  

 

6. DA CERTIFICAÇÃO E CARGA HORÁRIA  

6.1. Os certificados de apresentação oral (dos Artigos Completos e dos Pôsteres) 

serão entregues via e-mail da Comissão Acadêmica, em um prazo de no máximo 

60 dias após o evento.  

6.2. Farão jus à certificação de apresentação de trabalho, apenas, aqueles que 

tiverem sido aprovados e apresentados em suas respectivas sessões temáticas.  

 

7. DOS RESULTADOS  

7.1. Os resultados dos trabalhos aprovados nas duas modalidades serão 

divulgados no dia 11 de outubro de 2019 no site do evento.  

 

8. DA PREMIAÇÃO  

8.1. Será premiado o primeiro autor (não coautores) 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.  

8.2. Os 3 (três) melhores trabalhos (apresentados) receberão certificados 

específicos (adicionais às premiações) afirmando sua colocação no evento.  

8.3. 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).  
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