
 

Chamada CNPq/CGEE de submissão de trabalhos para o 

I Seminário de Avaliação de Políticas de CT&I 
 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 
O I Seminário de Avaliação de Políticas de CT&I é uma realização do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e do Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, que visa institucionalizar um espaço 
para discussões regulares sobre os estudos que envolvam a avaliação de 
políticas de CT&I. 

 

1.1 Objetivo geral: promover a discussão sobre a análise de políticas de CT&I 
com foco na avaliação de resultados e metodologias. 

 

1.2 Resultados Esperados: 

i) promover intercâmbio entre os participantes; 

ii) desenvolver metodologias de avaliação voltadas para CT&I; 

iii) difundir os trabalhos técnicos científicos realizados no país na área de 
avaliação de fomento de CT&I; e  

iv) contribuir para a melhor compreensão e importância do tema, 
podendo subsidiar a tomada de decisões e adoção de medidas que 
visem aprimorar a gestão de CT&I. 

 

1.3 Público Alvo: pesquisadores, profissionais e gestores ligados às áreas de 
avaliação de políticas em CT&I. 

 
2. EIXOS e TEMAS 

 
Os trabalhos a serem apresentados deverão estar enquadrados nos seguintes 
eixos: 

 
Eixo 1: Análise de políticas, programas e ações de CT&I  

 
Esperam-se estudos cujos resultados possam ser aplicáveis na Política 
de CT&I e alinhados aos seguintes temas: 

  

 Análise das ações e programas de fomento à pesquisa científica e 
tecnológica e à formação de recursos humanos; 

 Avaliação regional de políticas e programas de fomento científico, 
desenvolvimento tecnológico e inovação; 



 

 Avaliação das ações e programas de CT&I voltados ao 
empreendedorismo em micro e pequenas empresas. 

 Análise de cenários para a CT&I no Brasil. 
 
Eixo 2: Metodologias de avaliação e mensuração de impactos de 
programas, políticas e ações de CT&I 
 
Esperam-se estudos que desenvolvam metodologias para avaliação de 
políticas CT&I e alinhados aos seguintes temas: 
 

 Indicadores de avaliação de resultados e impactos dos programas 
de fomento em CT&I; 

 Ferramentas ou procedimentos de análise de dados e 
informações na CT&I; 

 Redes de cooperação nacional e internacional no ambiente de 
CT&I; 

 Aspectos socioeconômicos do impacto de programas e políticas 
de CT&I.  

 
3. DATAS IMPORTANTES 

 
Início da submissão: 02/04/2018 

Finalização da submissão: 04/06/2018 

Divulgação dos resultados: 06/08/2018 

 
4. TRABALHOS 

 
Serão aceitos trabalhos desenvolvidos ou em andamento, na modalidade artigo 
ou pôster (resumo), que apresentem tanto formato acadêmico tradicional como 
técnico, estimulando-se todas as formas de produção que dialoguem sobre as 
bases de dados e informações disponíveis no CNPq. 
 
Os trabalhos - artigos completos ou resumo (pôster) - deverão ser 
apresentados de acordo com os modelos informados na página oficial do 
evento, disponibilizados para download na aba “submissão de artigos” da 
página oficial do evento: http://avaliacaocti.cgee.org.br  
 
Modelo A: Artigo  
Modelo B: Pôster - Resumo 
 
5. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Cada trabalho será avaliado por três ou mais especialistas. A seleção seguirá o 
sistema de "blind review", preservando-se o anonimato dos autores, e a 
decisão final será tomada pelo Comitê Científico.  
 

http://avaliacaocti.cgee.org.br/


 

Para ser a avaliado o trabalho deverá cumprir a formatação exigida. 
 
É recomendável que cada autor submeta apenas 1 (um) trabalho, sendo 
permitido participar como coautor em artigos submetidos por outros autores. 
 
Os trabalhos poderão ser indicados, a critério dos pareceristas, para 
apresentação na forma de pôster. 
 
A submissão de trabalhos será exclusivamente eletrônica e utilizando o sistema 
JEMS – Journal and Event Management System, por meio do endereço 
http://avaliacaocti.cgee.org.br aba “submissão de artigos” ou link: 
https://jems.sbc.org.br/avaliacaocti 
 

Eventuais dúvidas sobre a presente chamada deverão ser encaminhadas à 
organização do Seminário por meio do e-mail: seminarioavaliacao@cgee.org.br  
 
 
6. FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

 

 Oral: 
 
Os trabalhos selecionados para apresentação oral serão incluídos em sessões 
específicas – sendo destinados 15 minutos para a exposição de cada trabalho 
– e publicados nos anais do evento. 
 

 Pôster 
 
Os trabalhos selecionados para apresentação em pôster permanecerão 
expostos em espaço e período definidos pela organização do evento. 
 
Os pôsteres deverão ser impressos seguindo o Modelo B: Pôster – 
disponível na página do evento. 
 
7. PUBLICAÇÕES 

 
A. ANAIS 

 
Os trabalhos selecionados serão incluídos nos anais do evento. Para o trabalho 
fazer parte da programação final e entrar nos anais do evento é necessário 
que: 
 

 Pelo menos um dos autores de cada trabalho efetue inscrição no evento;  

 Pelo menos um dos autores deve se comprometer a apresentar o 
trabalho. 

 
 

http://avaliacaocti.cgee.org.br/
https://jems.sbc.org.br/avaliacaocti
mailto:seminarioavaliacao@cgee.org.br


 

B. REVISTA PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

 
O Comitê Científico selecionará os melhores trabalhos para serem publicados 
na Revista Parcerias Estratégicas, edição de dezembro de 2018. 
 
Os trabalhos selecionados passarão por um “fast-track”, com o objetivo de 
tramitar a submissão e avaliações de forma mais ágil. A editoração da Revista 
se resguarda o direito de solicitar eventuais correções/ajustes no material 
submetido. 
 
A lista de trabalhos selecionados para publicação na revista será divulgada no 
site do evento e uma mensagem será enviada aos autores, por e-mail. 
 
 
8. CERTIFICADO 

 
A carga horária do evento é de 16 horas. 
 
Certificado de participação: Será fornecido certificado a todos que obtiverem, 
no mínimo, 75% de frequência. 
 
Certificados de apresentação de trabalhos: Será fornecido certificado a 
todos os inscritos que fizerem apresentação oral e na forma de pôster. É 
possível incluir todos os nomes dos autores do trabalho (sem limite). 
 
9. CLÁUSULA DE RESERVA 

 
A Coordenação Científica do evento reserva-se o direito de resolver os casos 
omissos e as situações não previstas na presente Chamada. 
 
Brasília, 29 de março de 2018. 


