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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS NA FORMA DE PAINEL 

 

1. O trabalho deve seguir o modelo disponibilizado no Anexo A1 com papel personalizado no 

Anexo A2 (“Modelo - IX Semana de Políticas Públicas”) e deve ser elaborado em Microsoft 

Word e enviado em formato PDF. 

2. Cada participante pode submeter no máximo um (1) trabalho 

3. Cada trabalho poderá ter no máximo 3 autores. 

4. Deve-se usar a fonte Times New Roman 12 no corpo do trabalho, Times New Roman 12 em 

títulos e Times New Roman 11  nas referências em notas, em cabeçalhos de gráficos e figuras 

(demais orientações no Anexo A). Espaçamento entre linhas 1,5. 

5. O resumo expandido não deve exceder 2500 palavras. 

6. O resumo expandido deve conter título, nome completo dos autores, identificação 

institucional, resumo, palavras-chave, introdução, material e métodos, resultados e discussão, 

conclusão e referências bibliográficas. 

7. O título do trabalho deve ser breve e descrever em poucas palavras o trabalho. Fonte Times 

New Roman 12, maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5. 

8. Citar o nome completo dos autores do resumo expandido. Times New Roman 12, normal, 

centralizado, somente a primeira letra maiúscula. 

9. Deve ser incluído um resumo informativo de no máximo 400 palavras. Times New Roman 

12, normal, parágrafo justificado, espaçamento entre linhas 1,5. 

10. Inserir cinco (5) palavras-chave. Não incluir palavras que já estão no título. Ordem alfabética, 

separadas por ponto e vírgula (;). Times New Roman 12, parágrafo justificado, espaçamento 

entre linhas 1,5. 

11. Notas de rodapé referentes ao corpo do artigo devem ser numeradas, imediatamente depois da 

frase a que diz respeito. 

12. Tabelas, imagens e gráficos devem aparecer ao longo do texto. Numerar e apresentar título 

antes dos mesmos. Se as ilustrações enviadas já tiverem sido publicadas, mencionar a fonte e 

a permissão para reprodução. Times New Roman 11, normal, parágrafo justificado, 

espaçamento entre linhas 1,0. Não ultrapassar as margens. 

13. Deve-se observar as normas de construção textual do 
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14. As grandezas, unidades e símbolos deverão obedecer às normas nacionais correspondentes 

(ABNT). 

15. Citações bibliográficas deverão seguir o sistema de chamada alfabética (NBR 10520 da 

ABNT). 

16. Referências bibliográficas devem ser redigidas segundo a norma NBR 6023/2000 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e deverão ser listadas na ordem alfabética 

no final do artigo. A exatidão e adequação das referências a trabalhos que tenham sido 

consultados e mencionados no texto do artigo são da responsabilidade do autor. 

17. A publicação dos trabalhos depende de parecer da Comissão Técnica-Científica. 

18. Resumos apresentados fora das normas serão automaticamente indeferidos. 

19. As questões e problemas não previstos na presente norma serão dirimidos por voto da 

comissão organizadora. 

20. A submissão do trabalho automaticamente permite a sua publicação na página do evento. 

21. Trabalhos com plágios, cópias e citações não referenciadas serão indeferidos. 

22. Em caso de indeferimento parcial serão solicitadas as correções, caso estas não sejam 

realizadas o trabalho estará automaticamente indeferido. 

23. Em caso de indeferimento será notificado via correio eletrônico o motivo. 

24. Não serão aceitos trabalhos fora do prazo estabelecido na página online do evento. 

25. O parecer da comissão técnica-científica será enviado por meio do correio eletrônico do 

evento no dia 10 (dez) de maio de 2015 (dois mil e quinze) às 16 (dezesseis) horas (horário de 

Brasília). 

26. O parecer final será publicado no dia 12 (doze) de maio de 2015 (dois mil e quinze) até 14 

(quatorze) horas. 

27. O trabalho submetido e aprovado deverá ser acompanhado de apresentação oral com 

instruções a serem publicadas na página do evento em data e horário descritos na 

programação. 

28. Em caso de deferimento o trabalho deverá ser exposto na forma de painel durante todo o 

evento seguindo normas e critérios de confecção do painel a serem publicadas na página 

online do evento. 

29. Todas as normas e procedimentos estarão disponíveis na página do evento < 

http://petpp.utfpr.edu.br/?page_id=921>  

30. Dúvidas e questionamentos deverão ser encaminhados para o e-mail petpp-ct@utfpr.edu.br. 

http://petpp.utfpr.edu.br/?page_id=921
mailto:petpp-ct@utfpr.edu.br
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31. O trabalho deverá estar enquadrado em uma das linhas estratégicas do evento, a saber: 

 

1. Políticas Urbanas para o Acesso à Saúde Coletiva e Lazer 

 

A garantia da saúde pública como direito fundamental para a qualidade de vida nos 

espaços urbanos e suas interconexões constitui premissa necessária e mínima para que os 

indivíduos que interagem neste sistema estejam habilitados organicamente para contribuir 

sinergicamente no conjunto. Desta forma, esta linha estratégica visa contribuir para a 

discussão de acessibilidade à saúde coletiva, a pensar os princípios do atendimento, suas 

especialidades e como as políticas de Estado e de Governo estão alinhadas no cumprimento 

da saúde coletiva e do lazer a fim de promover a salvaguarda da vida humana. As abordagens 

da linha estratégica, a saber: 

a) Relatos de experiências nos setores coletivos de promoção da saúde pública e do 

lazer nos espaços urbanos, nas perspectivas do aprendizado obtido e 

replicabilidade em outros projetos e/ou instituições; 

b) Relatos de experiências a partir da réplica de ações para a saúde coletiva e lazer 

nos espaços urbanos, na perspectiva do aprendizado obtido e alterações nos 

métodos e procedimentos de implantação; 

c) Estudos teórico-argumentativos e/ou de pesquisa aplicada sobre métodos e 

procedimentos de otimização das políticas públicas e programas para a saúde 

coletiva e o lazer urbano. 

d)  Artigos teórico-argumentativos sobre as políticas públicas para a saúde coletiva 

e o lazer nas abordagens da medicina preventiva, redução de desigualdades no 

acesso, disponibilidade de vaga e investimentos governamentais, logística e 

proximidade no acesso urbano.  

 

2. Geração de Emprego e Renda nos Espaços Urbanos 

 

A circulação de bens de consumo e a manutenção dos postos de trabalho é reflexo de 

um planejamento conjunto com a sociedade civil a fim de disponibilizar a geração de renda e 

emprego. As políticas de governo nacional nos últimos 12 anos estão alinhadas com a 

necessidade de gerar emprego como estratégia para garantir a equidade social na distribuição 
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de renda seguida para redução nos índices de pobreza extrema. Outro aspecto alinhado como 

subsídio a este, são os programas de profissionalização em todos os níveis da educação 

marcado em 2014 pelo Plano Nacional de Metas da Educação (Lei nº. 13005 de 25 de junho 

de 2014). Esta linha estratégica tem por objetivo associar as políticas públicas de formação 

profissional, as metas para a geração de trabalho e as estratégias para a distribuição de renda a 

principiar um prognóstico das perspectivas de trabalho e remuneração nos diversos setores 

urbanos absorventes e como esta pode ser adequada a fim de reduzir fluxos migratórios e 

arranjos habitacionais.  As abordagens da linha estratégica, a saber: 

a) Relatos de experiências de boas práticas na geração de trabalho e distribuição de 

renda nos espaços urbanos oriundos de arranjos produtivos locais, cooperativas e 

associações.  

b) Estudos teórico-argumentativos e/ou de pesquisa aplicada sobre a promoção de 

geração de postos de trabalho e remuneração nos setores econômicos urbanos 

nacionais. 

c) Artigos teórico-argumentativos sobre as políticas públicas urbanas para a geração 

de trabalho e distribuição de renda a identificar formas de redução da 

desigualdade social e homogeneização dos postos de trabalho segundo as áreas 

de formação profissional em todos os níveis de ensino. 

 

3. Habitabilidade  e Mobilidade Urbana 

 

O “inchaço” dos setores urbanos oriundos da ampliação de regiões metropolitanas e 

fluxos migratórios do campo para a cidade é justificativa para o planejamento territorial 

estratégico com o objetivo de mitigar efeitos da ocupação desordenada do espaço geográfico e 

marginalização decorrente deste. Questões associadas à habitabilidade e mobilidade urbana 

são fundamentais neste planejamento, haja vista a ocupação desordenada e suas tênues 

reações sobre a segurança, moradia e saneamento, adquirindo reflexos como o aumento da 

desigualdade no acesso aos postos de trabalho e consequentemente nos demais direitos 

fundamentais. Esta linha principia discutir o planejamento territorial estratégico urbano na 

perspectiva do direito ao acesso à moradia e a segurança na mobilidade. As abordagens na 

linha estratégica, a saber: 
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a) Estudos teórico-argumentativos e/ou de pesquisa aplicada sobre a 

habitabilidade e mobilidade urbana nas perspectivas da segurança social e do 

enfrentamento das pressões de ocupação urbana. 

b) Artigos teórico-argumentativos sobre as políticas públicas para o acesso à 

moradia e à mobilidade visando novas tecnologias para a ocupação e 

locomoção no espaço urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curitiba, 30 de março de 2015 

Comissão Organizadora do Evento 


