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CHAMADA DE TRABALHOS 

 

1. Apresentação Do I Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social  Enactus Brasil 

O evento, em sua primeira edição, já é considerado o maior Evento Nacional Técnico Cientifico 

gratuito, na área de Empreendedorismo Social, o qual reunirá pesquisadores, estudandes interessados 

em empreendedorismo social e gestão de pessoas, empresários e promoverá o intercâmbio de estudos, 

ideias e experiências de ensino, pesquisa e extensão na área. 

O I Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social  Enactus Brasil é atualmente promovido pela 

Associação de Lideres para o Desenvolvimento Sustentável, a Enactus Brasil. Enactus é uma organização 

internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar os alunos a melhorar o mundo através da Ação 

Empreendedora. A Enactus Brasil é um dos 36 países ao redor do mundo que opera o programa Enactus. 

Somos uma rede de estudantes, líderes executivos e líderes acadêmicos, onde fornecemos uma 

plataforma para os universitários criarem projetos de desenvolvimento comunitário que colocam 

capacidade e talento das pessoas em foco. Com isso, nossos alunos fazem da Ação Empreendedora a 

ferramenta que transforma vidas. E a transformação acontece dos dois lados: as pessoas que servimos e 

os alunos, que desenvolvem valores para se tornarem os verdadeiros líderes do futuro. 

 O I SNESEB será realizado em Fortaleza, Ceará, entre os dias 07 e 08 de julho de 2016, nas 

dependências do Centro de Eventos do Ceará, em uma realização conjunta da Enactus Brasil com os 

professores que fazem parte da do Programa. 

 

2. Tema Geral do I SNESEB 2016 

O I SNESEB 2016 tem como tema central Empreendedorismo Social. Neste contexto, pretende-se 

levar à discussão temas emergentes como: Empreendedorismo social; Mobilização social; Políticas 

públicas e educação; Educação e tecnologia; Desenvolvimento social; Espaços urbanos; Responsabilidade 

socioambiental; Sustentabilidade; Universidade e comunidade; Pesquisa em gestão social e Ensino e 

prática em gestão social. 
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3. Datas Importantes 

Data Atividade 

25/03/2016 Abertura do sistema de submissões de trabalhos 

01/05/2016 Encerramento das submissões de trabalhos 

30/05/2016 Divulgação dos trabalhos aprovados 

15/06/2016 Divulgação da programação final 

07 e 08/07/2016  Realização do evento 

 

 

 

4. Temas para submissão de trabalhos 

Os temas para submissão de trabalhos foram propostos pela Enactus Brasil. Além de doze temas 

específicos, há um espaço para temas gerais, que abrangerão questões emergentes ou que não tenham 

sido comtemplados pelos demais, e um tema “caso para ensino”. 

 

Numero Tema Descritor 

01 Empreendedorismo Social Globalização e geração de valor social e valor econômico; 

Mobilização de comunidades; Valorização de comunidades 

carentes; Geração de renda e fortalecimento da autogestão; 

Inovação nos empreendimentos sociais; Redes e parcerias 

na construção coletiva da cidadania, entre outros. 

02 Mobilização Social Movimentos sociais organizados em redes locais, regionais, 

nacionais e internacionais; Movimentos sociais e políticas 

públicas: análise do engajamento para a construção de 

políticas, enfocando as relações de conflito e cooperação 

envolvidas e suas estruturas de governança e controle social; 

Contribuição dos movimentos sociais para a democratização 

da esfera pública, participação e empowerment; Parcerias 

intersetoriais: análise do campo institucional na dinâmica de 

construção das identidades, imagens e reputações, entre 

outros. 
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03 Políticas Públicas E 

Educação 

(Educação e Sociedade: Educação básica e desenvolvimento 

social; A escola como um espaço de empreendedorismo e 

relevância social; A educação como instrumento de 

relevância social; Ações educacionais e desenvolvimento 

social; Concepções de educação para as novas sociedades; 

Políticas Públicas para a escola básica e a universidade; 

Parcerias Público-Privadas para o desenvolvimento de 

políticas públicas educacionais. 

04 Educação E Tecnologia: O uso de tecnologias no provimento e melhoria de 

estruturas educacionais; A criação de projetos educacionais 

que facilitem a compra ou provimento de tecnologias para 

uso escolar; O uso de tecnologias digitais como possíveis 

instrumentos formais de escolarização de comunidades 

rurais; A tecnologia como facilitador de processos 

educacionais em sociedades globais; A presença e uso da 

tecnologia na escola ou em comunidades com finalidade 

educadora; O uso de tecnologias e a inclusão social de 

comunidades carentes; Letramento tecnológico e 

desenvolvimento sócio-educacional, entre outros). 

05 Desenvolvimento Social Políticas públicas de assistência social e desenvolvimento 

territorial; Programas e projetos de desenvolvimento 

socioambiental; Políticas de cidadania e desenvolvimento 

local integrado; Políticas públicas para geração de trabalho e 

renda; Gestão participativa e conflitos por poder no 

contexto de programas para o desenvolvimento local; A 

relação entre a sociedade civil e o estado na formulação de 

Políticas Públicas; Gestão de Políticas Públicas: definição e 

monitoramento das políticas públicas que envolvem o 

Estado, o mercado e a sociedade; Gestão e avaliação de 

políticas públicas e sociais; Metodologias de 
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gestão de políticas públicas; Políticas Públicas de 

desenvolvimento rural sustentável; Parceria entre poder 

público e terceiro setor. 

 

06 Espaços Urbanos Influências do setor público na produção do espaço urbano; 

Violência urbana; Acessibilidade; Poluição nos ambientes 

urbanos; Meios de transporte, entre outros). 

07 Responsabilidade 

Socioambiental 

Responsabilidade socioambiental corporativa como 

estratégia de negócios, como modo de gerir e sua relação 

com políticas públicas e desenvolvimento socioterritorial; 

Modelos organizacionais inovadores em termos de inclusão 

social, responsabilidade socioambiental e sustentabilidade; 

Impactos sociais e ambientais da gestão das organizações 

em múltiplos grupos de interesse, entre outros. 

08 Sustentabilidade (Desenvolvimento e implantação de programas, 

experiências e práticas organizacionais em direção à 

sustentabilidade; Experiências inovadoras de negócios 

sociais e negócios sustentáveis; Experiências em 

desenvolvimento de programas e projetos de educação 

ambiental corporativa para a sustentabilidade, na formação, 

pesquisa e prática, entre outros) 

 

09 Universidade e 

Comunidade 

O valor da extensão universitária para o desenvolvimento da 

gestão social nas entidades do terceiro setor; Construção do 

campo da gestão social e as práticas nos processos de 

ensino-aprendizagem, pesquisas e projetos de extensão; 

Difusão de ações e conhecimentos sobre gestão social, 

Relações entre universidade e sociedade na construção de 

práticas de ensino, pesquisa e extensão em gestão social, 

entre outros. 
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10 Pesquisa Em Gestão Social Análises sobre as bases epistemológicas da gestão social; 

Desafios da pesquisa e extensão em empreendedorismo 

social; Produção científica e técnica sobre gestão social; 

Experiências multidisciplinares e interdisciplinares no ensino 

e na pesquisa em gestão social, entre outros. 

11 Ensino E Prática Em Gestão 

Social 

Relações interdisciplinares entre gestão social e outros 

campos do conhecimento: Serviço Social, Administração 

Pública, Ciência, Política, Ciências Sociais etc.; Metodologias 

integrativas e não-convencionais; Legitimidade dos 

processos de formação em gestão social; Avaliação de 

processos de ensino-aprendizagem; Proposta pedagógica de 

fomento às incubadoras sociais, entre outros). 

 

 

 

5. Instruções de submissão 

  

a) O sistema de submissão será aberto em 25/03/2016 e ficará aberto até o dia 01/05/2016, no site 

https://www.even3.com.br/SNESE  

b) Os trabalhos só podem ser submetidos pela internet, seguindo os procedimentos que serão 

informados no site de submissão.  

c) Serão aceitos quatro tipos de trabalhos: artigos científicos, casos de ensino, relatos técnicos e 

pôster.  

d) Os trabalhos submetidos podem ser do tipo artigo teórico-empírico, ensaio teórico, relatos 

tecnológicos e casos de ensino. 

e) Cada trabalho pode ter até quatro autores.  

f) No total cada autor pode submeter até 3 (três) trabalhos, incluindo todas as três modalidades, 

independente se é como autor único ou coautor.  

g) Especificamente quanto aos casos de ensino, cada autor poderá submeter no máximo um, 

independente de ser autor ou coautor.  

h) Os trabalhos devem ser inéditos e devem permanecer inéditos até a data de realização do evento. 

https://www.even3.com.br/SNESE
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i) Na submissão dos trabalhos, um dos onze temas indicados na seção precedente deverá ser 

escolhido. Os trabalhos que forem submetidos ao tema equivocado serão eliminados.  

j) No momento da submissão, você deve enviar dois arquivos: Sem autor, como documento 

principal e Com Autor, como documento suplementar. Utilize os templates disponibilizados nos 

respectivos links para preparar seus arquivos. 

k) Os trabalhos serão avaliados às cegas por no mínimo dois avaliadores. Eles não devem, dessa 

forma, conter nenhum tipo de identificação. A identificação só deve ser inserida no sistema de 

submissão, nos campos designados para este fim e no arquivo template Com Autor.  

l) Se o trabalho for selecionado, para que ele seja apresentado no evento e incluído nos anais, é 

necessário que pelo menos um dos autores faça a sua inscrição até dia 01/05/2016 no link 

http://brazil-dev.enactus.org/our-program/exposicao-nacional/ . 

m) Somente serão aceitos trabalhos com redação e ortografia adequadas, pois a versão enviada será 

definitiva. 

Observações: 

 Para inscrição do trabalho, todos os autores deverão estar inscritos no Campeonato Nacional 

Enactus Brasil 2016 - http://brazil-dev.enactus.org/our-program/exposicao-nacional/inscreva-se/  

 No ato da inscrição dos participantes, fica previamente AUTORIZADO o uso de imagem fotográfica 

do evento em todo e qualquer material – tais como fotos, cartazes e outros meios 

de comunicação. 

 Solicitamos atenção ao preenchimento correto de todos os campos da ficha de inscrição, em 

especial nos campos "Nome" e "Título do Trabalho", se for o caso, para evitar posteriores 

problemas quanto à emissão dos certificados. O preenchimento correto do campo "e-

mail" também é de fundamental importância para futuro contato com os inscritos.  

 Só serão aceitos para publicação os artigos que estiverem de acordo com as normas técnicas 

fixadas no edital. Em caso de não conformidade, os artigos serão automaticamente rejeitados. 

 Os autores responsáveis pelo pôster aceitos no evento receberam certificado correspondente ao 

tema intitulado o trabalho. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/cmoura/Documents/simposio/Submissão%20sem%20autor.docx
file:///C:/Users/cmoura/Documents/simposio/Submissão%20com%20autor.docx
http://brazil-dev.enactus.org/our-program/exposicao-nacional/
http://brazil-dev.enactus.org/our-program/exposicao-nacional/inscreva-se/
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6. Formato dos Trabalhos 

 

6.1. Artigos Científicos, Casos De Ensino E Relatos Técnicos 

a) Idioma: português. 

b) Tamanho: No mínimo 2 (duas) e no máximo 10 (dez) páginas, incluindo resumo, tabelas, figuras, 

referências bibliográficas e notas de final de texto. 

c) Papel: A4 (29,7 x 21 cm)  

d) Margens: 3cm (superior e esquerda), 2cm (inferior e direita), 2cm (direita), 3cm e) Formato do 

arquivo: DOC ou DOCX.  

e) Fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento normal  

f) Espaçamento entre os parágrafos: simples  

g) Alinhamento: justificado  

h) A primeira página deve contar o título do trabalho (com todas as palavras em maiúsculas), um 

resumo com até 150 palavras e 4 palavras-chave.  

i) Referências, citações, quadros, tabelas e figuras devem seguir as normas da ABNT ou APA.  

 

6.2 Estrutura e Conteúdo do Pôster 

6.2.1 Dimensões do Pôster 

a) largura: 90cm 

b) altura: 120cm 

     6.2.3  Itens que deverão constar no Pôster: 

 

a) Cabeçalho com o nome e logomarca da Instituição; 

b) Título (idêntico ao do resumo aceito); 

c) Nomes dos autores e respectivos departamentos e, ou, unidades acadêmicas; 

d) Área temática e grande área; 

e) Categoria do trabalho: Ensino, Pesquisa ou Extensão; 

f) Introdução e, ou, justificativa; objetivos; material e métodos ou metodologia; 

resultados e, ou, ações desenvolvidas; conclusões e, ou, considerações finais. Se 

essenciais, poderão constar principais referências bibliográficas; 

g) Instituição de financiamento se houver. 
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6.2.4 Outras considerações: 

 

a) O Pôster deverá apresentar clareza e poderá ser ilustrado com figuras, fotos, tabelas 

ou com outros recursos gráficos possíveis; 

b) As informações deverão ser organizadas de modo que as ideias centrais do trabalho 

sejam facilmente compreendidas; 

c) O texto do Pôster deverá ser em um tamanho de fonte que permita a sua leitura a 

uma distância de pelo menos 1 metro. 

   6.2.5   Apresentação do painel 

 

 

a) Os autores deverão afixar o painel no dia indicado no comprovante definitivo de 

inscrição do trabalho, ou de acordo com horário disponível no site da Enactus Brasil. 

b) Para cada painel estará reservado, no dia da apresentação, um espaço para fixação, 

com gancho, identificado com o número do painel. 

c) A apresentação do painel deverá ser feita pelo primeiro autor. No caso de 

impedimento justificado do mesmo, o trabalho poderá ser apresentado por um co-

autor. O co-autor deverá entregar (em mãos) ao avaliador, a justificativa de ausência 

do primeiro autor. Não é permitida em nenhuma hipótese a apresentação do painel 

por terceiros, não autores do trabalho. O orientador não poderá apresentar o 

trabalho pelo estudante. 

d) O autor deverá permanecer junto ao painel durante toda a sessão. É importante que 

o mesmo não saia do local, sob pena do painel não ser avaliado. 

e) O avaliador ficará em média 10 minutos em cada trabalho para ouvir a apresentação 

do autor e realizar questionamentos. 

f) O painel deverá ser retirado imediatamente após o término da sessão de 

apresentação. 
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Comissão Organizadora: 

 
Caio Moura 
Presidente da Comissão Organizadora 
cmoura@encactus.org 

 
Marina Pardo 
Vice-Presidente da Comissão Organizadora 
mprado@enactus.org 

 
Gustavo Condé 
Secretário Geral do Evento 
gconde@enactus.org 
 

 

Comissão Cientifica: 

 
Paula Parra 
Presidente Da Comissão Cientifica 
poliveira@enactus.org 

 
Natalia Guarino Souza Barbosa 
Vice- Presidente da Comissão Organizadora 
Natalia.barbosa@ufra.edu.br 
 


