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EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS, DE RESUMOS ESTENDIDOS, DE PÔSTERES E DE 
RESENHAS DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FACULDADE PROCESSUS (MODALIDADE REMOTA) 
 
1 DISPOSIÇÕES INICIAIS 
1.1 Esta chamada pública destina-se à divulgação dos prazos e dos procedimentos para a submissão 
de artigos, resumos estendidos, pôsteres e resenhas ao III CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA FACULDADE PROCESSUS 
(MODALIDADE REMOTA) – ANO 2021. 
1.2 Considerando o caráter internacional do evento, serão recebidos artigos, resumos estendidos, 
resenhas e pôsteres em Língua Portuguesa, em Língua Inglesa e em Língua Espanhola, os quais 
devem atender aos prazos e procedimentos previstos neste edital e seguir os modelos disponibilizado 
no site do evento, bem como se constituem anexos deste edital. 
1.3 O envio espontâneo de qualquer colaboração implica automaticamente na cessão dos direitos 
autorais aos organizadores do Congresso. 
1.4 A publicação de artigos, resumos estendidos, resenhas e pôsteres nos Anais eletrônicos do 
Congresso ou nos demais periódicos institucionais não implica remuneração aos autores. 
1.5 Os artigos, resumos estendidos, resenhas e pôsteres assinados serão de responsabilidade 
exclusiva de seus autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dos organizadores do 
Congresso. 
1.6 Ao enviarem os artigos, resumos estendidos, resenhas e pôsteres para o congresso, seus autores 
declaram que estão cientes de todas as regras, prazos e procedimentos adotados pela Comissão 
Organizadora no presente edital. 
  
2 PROCEDIMENTO E PRAZOS PARA ENVIO DOS ARTIGOS 
2.1 O envio dos artigos deverá ser realizado exclusivamente por e-mail 
(artigo.congresso@processus.edu.br), devendo constar no título do e-mail o nome do GT (grupo de 
trabalho) escolhido, a saber: GT 1 “Contabilidade e Políticas Públicas”; GT 2 “Administração Pública e 
Desenvolvimento Social”; GT 3 “Direito e Políticas Públicas”; GT 4 “Direito e Desenvolvimento Social”. 
Precisa constar, ainda, no campo “assunto” a modalidade proposta (artigo), conforme o exemplo: artigo 
GT1, ou artigo GT2, ou artigo GT3, ou artigo GT4. 
2.2 As submissões deverão utilizar o modelo em Word de artigo, também disponível para download no 
endereço: https://processus.edu.br/congresso-internacional-3. Convém ressaltar que este modelo se 
constitui apenas como uma orientação quanto à estrutura, bem como quanto à formatação, sendo o 
teor dos artigos, bem como a composição dos parágrafos dos artigos de inteira liberdade de seus 
autores. O modelo, no entanto, apresenta certo didatismo, no intuito de nortear discentes que 
necessitarem de tais direcionamentos. 
2.3 Os autores deverão enviar duas versões (em Word), sendo que, em uma delas, 
a autoria estará identificada e na outra não deverão constar dados dos autores, pois haverá 
avaliação às cegas por pares. 
2.4 Somente serão avaliados ARTIGOS INÉDITOS e que seguirem todas as especificações formais 
descritas no modelo de artigo em Word (.doc). Consideram-se artigos inéditos aqueles que ainda não 
foram submetidos nem publicados em periódico. Serão aceitos artigos de várias modalidades (revisão 
sistemática; revisão integrativa; revisão de literatura; estudo de caso; estudo de jurisprudência; relato 
etc.), constituindo-se o modelo disponibilizado apenas um elemento norteador de diagramação, tendo 
que apresentar o artigo a seguinte estrutura mínima: título em português, em inglês e em espanhol; 
resumo e palavras-chave em português, em inglês e em espanhol; introdução; desenvolvimento 
(discussão, métodos etc.); considerações finais (conclusão ou resultados); referências no padrão 
ABNT.  
2.5 O prazo de submissão de artigos será de 10 de setembro de 2021 a 10 de outubro de 2021. 
2.6 Cada autor poderá submeter mais de um trabalho, desde que dirigidos ao tema dos GTs do 
Congresso. 
2.7 Cada trabalho poderá ser escrito por até três autores, sendo obrigatório que pelo menos um deles 
seja mestre ou doutor, ou aluno regular de mestrado ou doutorado. 
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2.8 Os artigos aprovados, nos quais a maior titulação dentre os autores seja doutor, serão publicados 
no periódico “Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social”, vinculado ao PPG 
em Políticas Públicas e Desenvolvimento Social, em fase de implementação na Faculdade Processus. 
2.9 Os artigos aprovados, nos quais a maior titulação dentre os autores seja mestre, serão publicados 
no periódico “Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros”, da Faculdade 
Processus. 
2.10 Os artigos aprovados, nos quais a maior titulação dentre os autores seja mestrando ou 
especialista, serão publicados no periódico “Revista Processus Multidisciplinar”, da Faculdade 
Processus. 
2.11 Os autores (ou pelo menos um deles) cujos artigos forem aprovados poderão expor sobre o seu 
trabalho em vídeo gravado entre 5 e 15 minutos que serão disponibilizados para o GT escolhido, no 
site do evento. Caso haja despesas com esta gravação (estúdio, profissionais envolvidos, recursos 
etc.), o custo total ficará por conta dos autores, não havendo qualquer auxílio financeiro da instituição 
promotora (Faculdade Processus) e/ou do Congresso. As demais orientações sobre esse vídeo se 
encontram no item 9 deste edital. 
 
3 PROCEDIMENTO E PRAZOS PARA ENVIO DOS RESUMOS ESTENDIDOS  
3.1 O envio dos resumos estendidos deverá ser realizado exclusivamente por e-mail 
(resumo.congresso@processus.edu.br), devendo constar no título do e-mail o nome do GT (grupo de 
trabalho) escolhido, a saber: GT 1 “Contabilidade e Políticas Públicas”; GT 2 “Administração Pública e 
Desenvolvimento Social”; GT 3 “Direito e Políticas Públicas”; GT 4 “Direito e Desenvolvimento Social”. 
Precisa constar, ainda, no campo “assunto” a modalidade proposta (resumo estendido), conforme o 
exemplo: ou resumo estendido GT1, ou resumo estendido GT2, ou resumo estendido GT3, ou resumo 
estendido GT4. 
3.2 As submissões deverão utilizar o modelo em Word de resumo estendido, também disponível para 
download no link: https://processus.edu.br/congresso-internacional-3. Convém ressaltar que este 
modelo se constitui apenas como uma orientação quanto à estrutura, bem como quanto à formatação, 
sendo o teor dos resumos estendidos, bem como a composição dos parágrafos dos resumos 
estendidos de inteira liberdade de seus autores. O modelo, no entanto, apresenta certo didatismo, no 
intuito de nortear discentes que necessitarem de tais direcionamentos. 
3.3 Os autores deverão enviar duas versões (em Word), sendo que, em uma delas, 
a autoria estará identificada e na outra não deverão constar dados dos autores, pois haverá 
avaliação às cegas por pares. 
3.4 Somente serão avaliados RESUMOS ESTENDIDOS INÉDITOS e que seguirem todas as 
especificações formais descritas no modelo de resumo estendido em Word (.doc). Consideram-se 
resumos estendidos inéditos aqueles que ainda não foram submetidos nem publicados em periódico. 
Podem ser publicados resumos estendidos inéditos (que ainda não foram submetidos nem publicados 
em periódico) de artigos não inéditos (já submetidos e/ou publicados em periódico), ou seja, pode-se 
fazer um resumo inédito de um artigo já publicado. 
3.5 O prazo de submissão de resumos estendidos será de 10 de setembro de 2021 a 10 de 
outubro de 2021. 
3.6 Cada autor poderá submeter mais de um trabalho, desde que dirigidos ao tema dos GTs do 
Congresso. 
3.7 Cada trabalho poderá ser escrito por até três autores, sendo obrigatório que pelo menos um deles 
seja mestre ou doutor, ou aluno regular de mestrado ou doutorado. Em caso de resumo estendido de 
artigo já publicado, deverão constar como autores do resumo estendido os mesmos autores do artigo 
já publicado. 
3.8 Os resumos estendidos aprovados serão publicados no periódico “Anais do Congresso 
Internacional de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social”, vinculado ao PPG em Políticas Públicas 
e Desenvolvimento Social, em fase de implementação na Faculdade Processus. 
3.9 Os autores (ou pelo menos um deles) cujos resumos estendidos forem aprovados poderão expor 
sobre o seu trabalho em vídeo gravado entre 5 e 15 minutos que serão disponibilizados para o GT 
escolhido, no site do evento. Caso haja despesas com esta gravação (estúdio, profissionais envolvidos, 
recursos etc.), o custo total ficará por conta dos autores, não havendo qualquer auxílio financeiro da 
instituição promotora (Faculdade Processus) e/ou do Congresso. As demais orientações sobre esse 
vídeo se encontram no item 9 deste edital. 
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4 PROCEDIMENTO E PRAZOS PARA ENVIO DOS PÔSTERES 
4.1 O envio dos pôsteres deverá ser realizado exclusivamente por e-mail 
(poster.congresso@processus.edu.br), devendo constar no título do e-mail o nome do GT (grupo de 
trabalho) escolhido, a saber: GT 1 “Contabilidade e Políticas Públicas”; GT 2 “Administração Pública e 
Desenvolvimento Social”; GT 3 “Direito e Políticas Públicas”; GT 4 “Direito e Desenvolvimento Social”. 
Precisa constar, ainda, no campo “assunto” a modalidade proposta (pôster), conforme o exemplo: 
pôster GT1, ou pôster GT2, ou pôster GT3, ou pôster GT4. 
4.2 As submissões deverão utilizar o modelo em Power Point de pôster disponível para download no 
site do Congresso (https://processus.edu.br/congresso-internacional-3).  
4.3 Os autores deverão enviar duas versões (em Power Point), sendo que, em uma delas, 
a autoria estará identificada e na outra não deverão constar dados dos autores, pois haverá 
avaliação às cegas por pares. 
4.4 Somente serão avaliados PÔSTERES INÉDITOS e que seguirem todas as especificações formais 
descritas no modelo de pôster em Power Point (.ppt). Consideram-se pôsteres inéditos aqueles que 
ainda não foram submetidos nem publicados em congresso e/ou periódico. Podem ser publicados 
pôsteres inéditos (que ainda não foram submetidos nem publicados em congresso e/ou periódico) de 
artigos e/ou de resumos estendidos não inéditos (já submetidos e/ou publicados em periódico), ou seja, 
pode-se fazer um pôster inédito de um artigo ou de um resumo já publicado. 
4.5 O prazo de submissão de pôsteres será de 10 de setembro de 2021 a 10 de outubro de 2021. 
4.6 Cada autor poderá submeter mais de um trabalho, desde que dirigidos ao tema dos GTs do 
Congresso. 
4.7 Cada trabalho poderá ser escrito por até três autores, sendo obrigatório que pelo menos um deles 
seja mestre ou doutor, ou aluno regular de mestrado ou doutorado. Em caso de pôster de artigo e/ou 
resumo já publicado, deverão constar como autores do pôster os mesmos autores do artigo e/ou 
resumo já publicado. 
4.8 Os pôsteres aprovados serão publicados em formato “pdf” no site do III Congresso Internacional de 
Políticas Públicas e Desenvolvimento Social” (https://processus.edu.br/congresso-internacional-3). 
4.9 Os autores (ou pelo menos um deles) cujos pôsteres forem aprovados poderão expor sobre o seu 
trabalho em vídeo gravado entre 5 e 15 minutos que serão disponibilizados para o GT escolhido, no 
site do evento. Caso haja despesas com esta gravação (estúdio, profissionais envolvidos, recursos 
etc.), o custo total ficará por conta dos autores, não havendo qualquer auxílio financeiro da instituição 
promotora (Faculdade Processus) e/ou do Congresso. As demais orientações sobre esse vídeo se 
encontram no item 9 deste edital. 
 
5 PROCEDIMENTO E PRAZOS PARA ENVIO DAS RESENHAS DE ARTIGO ACADÊMICO OU 
CIENTÍFICO 
5.1 O envio das resenhas de artigo acadêmico ou científico deverá ser realizado exclusivamente por e-
mail (resenha.congresso@processus.edu.br), devendo constar no título do e-mail o nome do GT (grupo 
de trabalho) escolhido, a saber: GT 1 “Contabilidade e Políticas Públicas”; GT 2 “Administração Pública 
e Desenvolvimento Social”; GT 3 “Direito e Políticas Públicas”; GT 4 “Direito e Desenvolvimento Social”. 
Precisa constar, ainda, no campo “assunto” a modalidade proposta (resenha), conforme o exemplo: 
resenha GT1, ou resenha GT2, ou resenha GT3, ou resenha GT4. 
5.2 As submissões deverão utilizar o modelo em Word de Resenha de artigo acadêmico ou científico 
disponível para download no link: https://processus.edu.br/congresso-internacional-3. Convém 
ressaltar que este modelo se constitui apenas como uma orientação quanto à estrutura, bem como 
quanto à formatação, sendo o teor das resenhas, bem como a composição dos parágrafos das 
resenhas de inteira liberdade de seus autores. O modelo, no entanto, apresenta certo didatismo, no 
intuito de nortear discentes que necessitarem de tais direcionamentos. 
5.3 Os autores deverão enviar duas versões (em Word), sendo que, em uma delas, 
a autoria estará identificada e na outra não deverão constar dados dos autores, pois haverá 
avaliação às cegas por pares. 
5.4 Somente serão avaliados RESENHAS INÉDITAS e que seguirem todas as especificações formais 
descritas no modelo de resenha de artigo acadêmico ou científico em Word (.doc). Consideram-se 
resenhas inéditas aquelas que ainda não foram submetidas nem publicadas em congresso e/ou 
periódico. Devem ser publicadas resenhas inéditas (que ainda não foram submetidas nem publicadas 
em congresso e/ou periódico) de artigos e/ou de resumos estendidos não inéditos (já submetidos e/ou 
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publicados em periódico), ou seja, deve-se fazer uma resenha inédita de um artigo ou de um resumo 
já publicado. 
5.5 O prazo de submissão de resenhas será de 10 de setembro de 2021 a 10 de outubro de 2021. 
5.6 Cada autor poderá submeter mais de um trabalho, desde que dirigidos ao tema dos GTs do 
Congresso. 
5.7 Cada trabalho poderá ser escrito por até três autores, sendo obrigatório que pelo menos um deles 
seja mestre ou doutor, ou aluno regular de mestrado ou doutorado.  
5.8 As resenhas aprovadas serão publicadas no periódico “Revista Processus Multidisciplinar”, da 
Faculdade Processus.  
5.9 Os autores (ou pelo menos um deles) cujas resenhas forem aprovadas poderão expor sobre o seu 
trabalho em vídeo gravado entre 5 e 15 minutos que serão disponibilizados para o GT escolhido, no 
site do evento. Caso haja despesas com esta gravação (estúdio, profissionais envolvidos, recursos 
etc.), o custo total ficará por conta dos autores, não havendo qualquer auxílio financeiro da instituição 
promotora (Faculdade Processus) e/ou do Congresso. As demais orientações sobre esse vídeo se 
encontram no item 9 deste edital. 
 
6 LISTA DE GTs  
 
Local: Faculdade Processus (DF), site institucional. 
 
Atividades assíncronas de 03/11/2021 a 06/11/2021 no site do evento. 
 
Atividades síncronas, conforme as datas a seguir. 
 
03/11/2021 (quarta-feira)  
Eixo temático: Contabilidade e Políticas Públicas 
Das 20h às 21h: palestra remota (live), cujo link será disponibilizado no site do evento. 
 
04/11/2021 (quinta-feira) 
Eixo Temático: Administração Pública e Desenvolvimento Social 
Das 20h às 21h: palestra remota (live), cujo link será disponibilizado no site do evento. 
 
05/11/2021 (sexta-feira)  
Eixo temático: Direito e Políticas Públicas 
Das 20h às 21h: palestra remota (live), cujo link será disponibilizado no site do evento. 
 
06/11/2021 (sábado) – ação social em caráter de extensão na Casa Azul Felipe Augusto  
Eixo temático: Direito e Desenvolvimento Social 
Das 09h às 12h: palestras e oficinas remotas (lives), cujos links serão disponibilizados no site do evento. 
  
7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
7.1 A avaliação dos artigos, resumos estendidos, pôsteres e resenhas observará os seguintes critérios: 
a) vinculação do artigo ao Eixo Temático e ao Grupo de Trabalho (observar eixo temático de cada GT); 
b) vinculação do título ao tema efetivamente tratado no artigo; 
c) explicitação da justificativa da escolha do tema, do objetivo do estudo, do problema e dos métodos 
utilizados para responder ao problema de pesquisa; 
d) desenvolvimento do trabalho de maneira lógica e bem estruturada; 
e) adequação, densidade e atualização dos referenciais utilizados no trabalho; 
f) conclusão que responda adequadamente ao problema de pesquisa; 
g) citações de fontes realizadas de acordo com o modelo utilizado no evento (modelo de artigo, item 2 
deste edital; de resumo estendido, item 3 deste edital; de pôster, item 4 deste edital; de resenha, item 
5 deste edital); 
h) adequação ortográfica e gramatical; 
i) observância do modelo disponibilizado. 
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8 PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ARTIGOS SELECIONADOS: 
8.1 A listagem preliminar dos trabalhos selecionados estará disponível no site do Congresso, no 
máximo, até o dia 10 de novembro de 2021. 
8.2 Não serão recebidos recursos de trabalhos não selecionados. 
8.3 O Congresso tem inscrições gratuitas, tanto para participantes como para apresentação de 
trabalhos aprovados. Sugere-se como ingresso social a doação de um quilo de alimento não perecível 
e/ou de produtos de limpeza que serão doados na ação social do último dia do congresso (extensão 
comunitária).  
8.4 Os alimentos a serem doados devem ser entregues nos dois campi da Faculdade Processus (Asa 
Sul ou Águas Claras), diretamente ao porteiro do campus, de 03/11/2021 a 06/11/2021, das 08h às 
18h. Os endereços são: 
Campus I – Asa Sul - SEPS 708/907 – Módulo D – Asa Sul – Brasília/DF. 
Campus II – Águas Claras - Avenida das Araucárias, n.4400 – Águas Claras – Brasília/DF. 
  
9 APRESENTAÇÕES ORAIS 
9.1 Os trabalhos aprovados poderão ser apresentados oralmente em vídeo gravado entre 5 e 15 
minutos que serão disponibilizados para o GT escolhido, no site do evento. Caso haja despesas com 
esta gravação (estúdio, profissionais envolvidos, recursos etc.), o custo total ficará por conta dos 
autores, não havendo qualquer auxílio financeiro da instituição promotora (Faculdade Processus) e/ou 
do Congresso. 
9.2 Somente poderão ser apresentados os trabalhos cujos autores e coautores realizarem a inscrição 
dentro do prazo informado no presente edital (inscrição na modalidade apresentação/publicação). 
9.3 Os certificados de apresentação serão concedidos aos autores e coautores relacionados ao 
respectivo trabalho que efetivamente apresentarem o artigo e/ou o resumo estendido e/ou a resenha. 
9.4 A entrega dos certificados de apresentação será realizada em no máximo 5 (cinco) dias após a 
realização do evento, somente no formato on-line. 
9.5 Os autores precisam estar formalmente vestidos e efetuar a gravação em local silencioso e bem 
iluminado, para que haja boa qualidade de áudio e vídeo. 
9.6 É de responsabilidade de cada autor/coautor que apresentará oralmente o seu trabalho o envio do 
vídeo entre 5 e 15 minutos, com boa qualidade de áudio e vídeo. 
9.7 O vídeo deve ser encaminhado em formato mp4 com até 25 MB para o e-mail 
palestra.congresso@processus.edu.br, acima deste tamanho de 25 MB, deve ser postado em drive 
(icloud, Google Drive, Mega.nz ou outro) e o link deve ser enviado para o e-mail mencionado. 
9.8 Não serão fornecidos certificados que comprovem a publicação, somente a apresentação oral será 
certificada (certificados on-line). 
9.9 As apresentações orais serão realizadas em até 15 minutos e poderão contar com o uso de data-
show, ou com quaisquer outros recursos audiovisuais que os autores possuam no ato da gravação. 
9.10 Pesquisadores com trabalhos selecionados que não residirem no Brasil também poderão gravar 
vídeos de 5 a 10 minutos, em português, em inglês ou em espanhol, que serão avaliados para possível 
transmissão no Congresso. 
  
10 PROCEDIMENTOS APÓS AS APRESENTAÇÕES ORAIS / ENVIO DA VERSÃO REVISADA 
10.1 Os autores que apresentarem os seus trabalhos deverão efetuar ajustes nos textos, com base no 
que foi sugerido pela banca examinadora. 
10.2 A versão revisada do trabalho deverá ser encaminhada para o mesmo e-mail de submissão 
devendo constar no título do e-mail o seguinte: Modalidade (artigo, resumo, resenha, pôster) GT X – 
Nome do GT – VERSÃO PARA PUBLICAÇÃO 
10.3 A versão definitiva deverá conter identificação dos autores e filiação institucional, conforme o 
respectivo modelo disponibilizado. 
10.4 Os autores devem revisar atentamente a digitação e adequação ortográfica do texto. 
10.5 Os anais serão publicados no máximo até o dia 30 de dezembro de 2021. 
 
11 LANÇAMENTO OU RELANÇAMENTO DE LIVROS 
11.1 Os autores e/ou coordenadores (organizadores) de livros cuja temática se enquadre no escopo 
deste evento que desejarem lançar ou relançar obra editada podem submeter sua obra em pdf para o 
e-mail livro.congresso@processus.edu.br. A obra em pdf não será disponibilizada no site do 
Congresso, servindo este envio apenas para análise da comissão organizadora. 
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11.2 Além da obra em pdf, deverá ser enviada a imagem da capa do livro. Caso o lançamento e/ou 
relançamento do livro seja aprovado pela comissão organizadora, esta imagem ficará disponível no site 
do evento. 
11.3 Também deverá ser enviada a foto do(s) autor(es). Caso o lançamento e/ou relançamento do livro 
seja aprovado pela comissão organizadora, estas imagens ficarão disponíveis no site do evento. 
11.4 Também deverão ser enviados os seguintes dados sobre os autores e/ou coordenadores da obra: 
afiliação institucional; link do currículo Lattes; link do Orcid; e-mail; maior titulação acadêmica. Caso o 
lançamento e/ou relançamento do livro seja aprovado pela comissão organizadora, estas informações 
ficarão disponíveis no site do evento. 
11.5 Também deverá ser enviada a sinopse do livro. Caso o lançamento e/ou relançamento do livro 
seja aprovado pela comissão organizadora, esta sinopse ficará disponível no site do evento. 
11.6 Também deverá ser enviada, caso exista, o link para aquisição ou download do livro. Caso o 
lançamento e/ou relançamento do livro seja aprovado pela comissão organizadora, este link ficará 
disponível no site do evento. 
 

Brasília/DF, 09 de setembro de 2021. 
 
Coordenadores:  
Jonas Rodrigo Gonçalves. 
Silvana Maria Barbosa da Silva Costa. 


