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CHAMADA DE TRABALHOS 

 

1. Apresentação  

O evento, em sua segunda edição, é considerado o maior Evento Nacional Técnico 

Cientifico gratuito, na área de Empreendedorismo Social, o qual reunirá pesquisadores, estudantes 

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 II SNESEB será realizado no Rio de Janeiro, RJ, entre os dias 20 e 21 de julho de 2017, 

nas dependências do SulAmérica Convention Center. Uma realização conjunta da Enactus Brasil 

com os professores que fazem parte do Programa. 

 

2. Comissão Organizadora 

Comissão Organizadora 

Adriana Mendes 

Larissa Barros 

Paula Parra Alves de Oliveira 

Raphael Silva 

 

Coordenação Geral 

Paula Parra Alves de Oliveira 

 

Coordenação de Infraestrutura 

Caio Eduardo de Moura Murtinho 

 

Secretária 

Adriana Mendes 

 

Comissão Científica 

Alexandre Ali Guimarães 

Arnaldo José de Lima 

Barbara Luana Sousa Marques 

Bettina Susanne Hoffman 

Christiano França da Cunha 

Deranor Gomes de Oliveira 

Eduardo Nadaleto da Matta 

Evaldo Luiz Gaeta Espindola 

Geraldino Carneiro de Araújo 

José Augusto Lacerda Fernandes 

José Belo Aragão Junior 

Joysinett Moraes da Silva 

Márcis Regina Cordeiro 

Marco Antonio Carvalho Pereira 

Maria Eliani Holanda Coelho 

Maria de Fátima Antunes de Oliveira 
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Marianne Ramos Feijó 

Mary Aparecida Pires 

Renata Ovenhausen Albernaz 

Thalles Brito Viana 

Sheila Serafim da Silva 

Vagner de Miranda Carvalho 

Vinícius Carvalho Cardoso 

 

 

3. Cronograma 

Data Atividade 

17/02/2017 Abertura do sistema de inscrição submissões de 

trabalhos 

16/04/2017 Encerramento das submissões de trabalhos 

02/06/2017 Divulgação dos trabalhos aprovados 

12/06/2017 Divulgação da programação final 

30/06/2017 Finalizaçào das inscrições do público geral como 

participantes 

20 e 21/07/2017 Realização do evento 

20/11/2017 Publicação dos textos completos nos anais 

eletrônicos do evento.  

 

4. Instruções Gerais para inscrição no evento 

O sistema de Inscrição será exclusivamente por meio do site oficial do evento 

(enactus.org.br/IISNESEB), de acordo com o cronograma do evento; 

O evento é gratuito, portanto, após a divulgação da programação final, será necessário a 

confirmação de participação.  

Somente receberão certificados os participantes que forem credenciados no local do 

evento, no dia 20 de Julho de 2017. 

 

5. Temas para submissão dos trabalhos 

O II SNESEB tem como tema central Empreendedorismo Socioambiental. Neste 

contexto, pretende-se levar à discussão temas emergentes na área de Empreendedorismo, Negócios 

sociais e Sustentabilidade, bem como o Ensino, Pesquisa e Extensão nessa área de estudo e as 

políticas públicas adotadas em relação ao tema. 

Os temas para submissão de trabalhos foram propostos pela Enactus Brasil, os quais são 

descritos a seguir:  

Número Tema Descritivo 

01 

Ensino, pesquisa e 

extensão em 

empreendedorismo 

social. 

 

Leitura, análise e discussão de abordagens e práticas de 

ensino, pesquisa e extensão acerca da temática do 

Empreendedorismo Social; Relações entre universidade 

e sociedade na construção de teorias e práticas acerca 

do tema. O valor da extensão universitária para o 

desenvolvimento social nas entidades do terceiro setor; 
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Construção do campo da gestão social e as práticas nos 

processos de ensino-aprendizagem, pesquisas e projetos 

de extensão; 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; Relações interdisciplinares entre gestão social e 

outros campos do conhecimento: Serviço Social, 

Administração Pública, Ciência Política, Ciências 

Sociais etc. 

02 

Políticas públicas e 

empreendedorismo 

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; Políticas 

Públicas de desenvolvimento rural sustentável; Parceria 

entre poder público e terceiro setor; Violência urbana; 

Acessibilidade; Poluição nos ambientes urbanos; Meios 

de transporte. 

03 Inovação e Tecnologia 

O uso de tecnologias no provimento e melhoria de 

estruturas educacionais; A criação de projetos 

empreendedores que facilitem a compra ou provimento 

de tecnologias para comunidades; O uso de tecnologias 

digitais como possíveis instrumentos para alcançar 

comunidades remotas; A tecnologia como facilitadora 

de processos; A presença e uso da tecnologia na escola 

ou em comunidades com finalidade empreendedora; O 

uso de tecnologias e a inclusão social de comunidades 

carentes; Letramento tecnológico e desenvolvimento 

empreendedor, entre outros). 

04 
Negócios sociais e 

crescimento econômico 

Conceitos de negócios sociais; Terceiro setor, negócios 

sociais e empreendedorismo social; Impacto econômico 

dos negócios sociais nas classes C, D e E; Experiências 

inovadoras de negócios sociais e negócios sustentáveis; 

05 
Empreendedorismo e 

desenvolvimento Social 

Responsabilidade socioambiental corporativa como 

estratégia de negócios; O impacto da responsabilidade 

social de organizações em comunidades carentes; 
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Relação entre Empreendedorismo Social e 

Responsabilidade Social; 

06 

Sustentabilidade 

Econômica e 

Socioambiental 

Desenvolvimento e implantação de programas, 

experiências e práticas organizacionais em direção à 

sustentabilidade; Experiências em desenvolvimento de 

programas e projetos de educação ambiental 

corporativa para a sustentabilidade, na formação, 

pesquisa e prática. 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. 

 

6. Normas para submissão de atividades 

Cada autor/a poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos, em cada uma das modalidades de 

apresentação (Artigo, Pôster e Relato de Caso). Entretanto, não será aceito o mesmo trabalho 

para mais de uma modalidade: o conteúdo para cada modalidade deverá ser único.   

É permitida coautoria em até outros 4 trabalhos, para qualquer modalidade. Menções a 

projetos coletivos devem ser feitas no trabalho (Exemplo: Um projeto desenvolvido pelo Time 

Enactus deverá ser mencionado em algum momento do texto que o Time Enactus X desenvolveu 

o Projeto). Apenas o/a autor/a do trabalho deverá submetê-lo no sistema. Se houver coautoria, 

este/a também deverá ser inscrito no sistema.  

Para cada Tema, será selecionado o melhor trabalho, o qual o autor terá a 

oportunidade de apresentá-lo durante o evento, em formato de comunicação oral.  

 

6.1 Normas para inscrição de pôsteres 

O trabalho que dará origem ao pôster deverá ser apresentado na forma de resumo 

expandido, ou seja, em formato de TEXTO e não no formato que será exposto no pôster. O 

resumo deverá ter entre 4.000 a 6.000 caracteres com espaço, incluindo:  

1 – Cabeçalho do Evento (conforme modelo disponível no site do evento) 

2 - Título;  

3 - Nome do/a autor/a e coautores (até 4 coautores);  

4 - Dados relativos à sua maior titulação; 

5 - Instituição de origem;  

6 - E-mail(s) para contato; 

7 - Texto do resumo.           

Somente será contabilizado no número de caracteres o texto do trabalho (os demais 

elementos, como título e referências bibliográficas, não contarão).  As referências estão incluídas 

na contagem dos caracteres. 

 

O texto deverá ser redigido conforme as especificações da ABNT: 

Fonte: Times New Roman - tamanho 12 – cor: preta. Nas citações com mais de 3 linhas, 

notas de rodapé, legendas e tabelas a fonte deve ter o tamanho 10. 

Itálico: Deve ser usado nas palavras de outros idiomas. Esta orientação não se aplica às 

expressões latinas apud e et al. 

Margens: Direita e inferior: 2cm / Esquerda e superior: 3cm 
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Parágrafos / Espaçamento: 1,5 entre linhas; 

 

Após o término da escrita e verificação completa do texto, resguardando a qualidade 

linguística e verificando as normas de formatação, você deverá salvar dois arquivos para 

submissão em nosso sistema, seguindo as datas do cronograma: 

O TRABALHO NÃO IDENTIFICADO, em formato/extensão PDF (Adobe) com o 

seguinte nome: IISNESEB_PO_título do trabalho (Exemplo: 

IISNESEB_PO_Empreendedorismo Enactus). Esse arquivo deverá ser submetido na plataforma 

de inscrição para o evento SEM O NOME DOS AUTORES, para avaliação imparcial. 

O TRABALHO IDENTIFICADO, em formato/extensão Word (Office) com o seguinte 

nome: IISNESEB_PO_nome do primeiro/a autor/a (Exemplo: IISNESEB_PO_AmandaSilva). 

Esse arquivo deverá ser submetido na plataforma de inscrição para o evento COM O NOME DOS 

AUTORES, para constar em nossos Anais, no caso de aprovados pela banca avaliadora.  

A Comissão Organizadora encaminhará os resumos ao Comitê Científico para avaliação 

das propostas. A resposta da avaliação será encaminhada a partir de 02 de Junho de 2017, para os 

e-mails cadastrados durante a inscrição. Os resultados também serão divulgados na página do 

Evento (enactus.org.br/IISNESEB). 

ATENÇÃO: os resumos que não atenderem às normas de formatação ou apresentarem 

mais de um autor e 4 coautores(as) serão eliminados. No caso de autores(as) aparecerem em mais 

de dois trabalhos, serão consideradas as duas primeiras propostas e serão desconsideradas as outras 

submissões. 

Os resumos aprovados serão publicados no e-book, desde que sejam devidamente 

apresentados no evento. O e-book será disponibilizado após o evento, apenas com os trabalhos 

apresentados.  

A confecção do pôster deverá possuir, obrigatoriamente, os seguintes itens: 

a) Título do trabalho 

b) Nome do(a) autor(a) e coautores(as) – instituição a que pertence(m) 

c) E-mail(s) de contato 

d) Agência ou Instituição Financiadora (se houver) 

 

O pôster deverá ter as medidas de 1,30 m de altura e 1,00 m de largura. Deverá privilegiar 

fragmentos curtos de texto, enfatizando imagens e outros elementos. É importante ressaltar que o 

conteúdo do pôster deve estar redigido conforme as normas da ABNT citadas acima. Com exceção 

de que o tamanho da letra deverá ser entre 45 e 50, e o texto poderá ser dividido em duas colunas, 

para melhor visualização. Caso não sejam seguidas essas orientações o trabalho não receberá 

certificado de apresentação. 

 

6.2 Normas para inscrição de Artigos  

Cada proposta deverá ser encaminhada selecionando dois Temas. Uma vez encaminhada, 

não será permitida a substituição do Tema (Isso não impede o envio de outras propostas). Cada 

Autor poderá submeter até duas propostas de Artigo. 

Para cada Tema, será selecionado o melhor trabalho, o qual o autor terá a 

oportunidade de apresentá-lo durante o evento, em formato de comunicação oral.  

O trabalho deverá ter no mínimo 10.000 e no máximo 15.000 caracteres com espaço, 

incluindo: 
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1 –  Cabeçalho do Evento (conforme modelo disponível no site do evento)  

2 - Título;  

3 - Nome do/a autor/a e coautores (até 4 coautores);  

4 - Dados relativos à sua maior titulação; 

5 - Instituição de origem;  

6 - E-mail(s) para contato;  

7 - Resumo (deverá ter no mínimo 600 e no máximo 800 caracteres com espaço);  

8 - Cinco palavras-chave; 

9 - Texto do resumo.           

Somente será contabilizado no número de caracteres o texto do trabalho (os demais 

elementos, como título e referências bibliográficas, não contarão). As referências estão incluídas 

na contagem dos caracteres. 

 

O texto deverá ser redigido conforme as especificações da ABNT: 

Fonte: Times New Roman - tamanho 12 – cor: preta. Nas citações com mais de 3 linhas, 

notas de rodapé, legendas e tabelas a fonte deve ter o tamanho 10. 

Itálico: Deve ser usado nas palavras de outros idiomas. Esta orientação não se aplica às 

expressões latinas apud e et al. 

Margens: Direita e inferior: 2cm / Esquerda e superior: 3cm 

Parágrafos / Espaçamento: 1,5 entre linhas; 

 

Após o término da escrita e verificação completa do texto, resguardando a qualidade 

linguística e verificando as normas de formatação, você deverá salvar dois arquivos para 

submissão em nosso sistema, seguindo as datas do cronograma: 

O TRABALHO NÃO IDENTIFICADO, em formato/extensão PDF (Adobe) com o 

seguinte nome: IISNESEB_AR_título do trabalho (Exemplo: 

IISNESEB_AR_Empreendedorismo Enactus). Esse arquivo deverá ser submetido na plataforma 

de inscrição para o evento SEM O NOME DOS AUTORES, para avaliação imparcial. 

O TRABALHO IDENTIFICADO, em formato/extensão Word (Office) com o seguinte 

nome: IISNESEB_AR_nome do primeiro/a autor/a (Exemplo: IISNESEB_AR_AmandaSilva). 

Esse arquivo deverá ser submetido na plataforma de inscrição para o evento COM O NOME DOS 

AUTORES, para constar em nossos Anais, no caso de aprovados pela banca avaliadora. 

O Comitê Organizador encaminhará os trabalhos que atendam às normas de formatação 

para os(as) coordenadores(as) para avaliação das propostas. A resposta da avaliação será 

encaminhada a partir de 02 de junho de 2017, para os e-mails que constarem na ficha de inscrição. 

Os resultados também serão divulgados na página do evento. 

 

ATENÇÃO: os trabalhos que não atenderem às normas de formatação ou apresentarem 

mais de um autor e quatro coautores serão eliminados.  

Os textos aprovados serão publicados nos Anais do Evento. Os anais serão disponibilizados 

após o evento. Os autores que apresentarem seus trabalhos como Comunicação Oral receberão 

certificado de apresentação. 
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6.2 Normas para inscrição de Relatos de Experiência (Cases)  

Os Relatos de Experiência supõem escrita, descrição e reflexão acerca de uma 

experiência relacionada aos temas centrais do evento, indicando o que esta representou para os 

sujeitos envolvidos. 

Cada proposta deverá ser encaminhada para dois Temas. Uma vez encaminhada, não será 

permitida a substituição de Tema. Cada autor poderá enviar até duas propostas de relato de 

experiência. 

Para cada Tema, será selecionado o melhor trabalho, o qual o autor terá a 

oportunidade de apresentá-lo durante o evento, em formato de comunicação oral.  

O trabalho deverá ter no mínimo 10.000 e no máximo 15.000 caracteres com espaço, 

incluindo: 

  

1 – Título;  

2 - Nome do/a autor/a e coautores (até 4 coautores);  

3 - Dados relativos à sua maior titulação; 

4 - Instituição de origem;  

5 - E-mail(s) para contato;  

6 - Texto do resumo. 

           

Somente será contabilizado no número de caracteres o texto do trabalho (os demais 

elementos, como título e referências bibliográficas, não contarão). As referências estão incluídas 

na contagem dos caracteres.  

 

O texto deverá ser redigido conforme as especificações da ABNT: 

Fonte: Times New Roman tamanho 12 – cor: preta. Nas citações com mais de 3 linhas, 

notas de rodapé, legendas e tabelas a fonte deve ter o tamanho 10. 

Itálico: Deve ser usado nas palavras de outros idiomas. Esta orientação não se aplica às 

expressões latinas apud e et al. 

Margens: Direita e inferior: 2cm / Esquerda e superior: 3cm 

Parágrafos / Espaçamento: 1,5 entre linhas; 

 

Após o término da escrita e verificação completa do texto, resguardando a qualidade 

linguística e verificando as normas de formatação, você deverá salvar dois arquivos para 

submissão em nosso sistema, seguindo as datas do cronograma. 

O TRABALHO NÃO IDENTIFICADO, em  formato/extensão PDF (Adobe) com o 

seguinte nome: IISNESEB_RE_titulo do trabalho (Exemplo: 

IISNESEB_RE_Empreendedorismo Enactus). Esse arquivo deverá ser submetido na plataforma 

de inscrição para o evento SEM O NOME DOS AUTORES, para avaliação imparcial. 

O TRABALHO IDENTIFICADO, em formato/extensão Word (Office) com o seguinte 

nome: IISNESEB_RE_nome do primeiro/a autor/a (Exemplo: IISNESEB_RE_AmandaSilva). 

Esse arquivo deverá ser submetido na plataforma de inscrição para o evento COM O NOME DOS 

AUTORES, para constar em nossos Anais, no caso de aprovados pela banca avaliadora. 

Após o término da escrita e verificação completa do texto, resguardando a qualidade 

linguística e verificando as normas de formatação, salve o arquivo em formato/extensão PDF 

(Adobe) com o seguinte nome: IISNESEB_AR_nome do primeiro/a autor/a (Exemplo: 

IISNESEB_AR_14_AmandaSilva). 
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O Comitê Organizador encaminhará ao comitê científico para avaliação das propostas. A 

resposta da avaliação será encaminhada a partir de 02 de Junho de 2017, para os e-mails 

cadastrados no momento da inscrição. Os resultados também serão divulgados na página do 

evento. 

ATENÇÃO: os trabalhos que não atenderem às normas de formatação, ou apresentarem 

mais de um autor e quatro coautores serão eliminados. 

Os textos aprovados serão publicados nos anais do evento. Os Anais serão disponibilizados 

após o evento. Os autores que apresentarem seus trabalhos como comunicação oral receberão 

certificado de apresentação. 

 

 

 

8. Sobre o Evento 

O I Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social Enactus Brasil é atualmente 

promovido pela Associação de Líderes 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. 

 

9. Entre em Contato 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa comissão organizadora pelo e-mail 

contatobr@enactus.org, ou pelo telefone (11)94226-5995.  

 

 

mailto:contatobr@enactus.org

