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CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA 

COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO I 

SIMPÓSIO DE GESTÃO DE CIDADES 

O Laboratório de Estudos em Gestão de Cidades e Territórios (LaCITE) da Universidade 

Federal do Cariri (UFCA) torna pública à chamada para submissão de trabalhos científicos e 

tecnológicos relacionados à gestão de cidades e à temática geral do evento, para compor a 

programação da Mostra Científica e Tecnológica do I Simpósio de Gestão de Cidades – 

Inovações Participativas e Direito à Cidade, a ser realizada no dia 01 de Novembro de 2019. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Esta chamada pública destina-se a estudantes, professores, pesquisadores, gestores 

e demais interessados em submeter trabalhos científicos e tecnológicos 

relacionados à temática da gestão de cidades; 

1.2 Poderão ser submetidos trabalhos oriundos das diversas áreas do conhecimento e 

disciplinas; 

1.3 Entende-se como trabalho científico, para fins desta chamada, aquele decorrente de 

estudos e pesquisa e que apresente resultados, totais ou parciais, de investigações, 

evidenciando escolhas teóricas e metodológicas e contribuindo para o avanço do 

conhecimento. Os trabalhos poderão ser oriundos de TCCs, pesquisas em 

andamento, projetos de iniciação científica, etc.; 
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1.4 Entende-se como trabalhos tecnológicos, para fins dessa chamada, os seguintes 

tipos de trabalhos: metodologias e tecnologias de ensino-aprendizagem e de gestão; 

publicações de natureza tecnológica (artigos tecnológicos, livros, manuais, 

cartilhas, folhetos técnicos, casos de ensino, desenvolvimento de materiais 

didáticos/instrucionais etc); produções audiovisuais (filmes/documentários curta 

metragem, de até 20 min); softwares; aplicativos para telefones móveis; websites, 

redes sociais, blogs e outros meios de comunicação digital; projetos de intervenção; 

propostas de projetos de lei e de desenho de políticas públicas voltadas à cidade; 

jogos didáticos ou avaliativos; produção artística (fotografia, gravura, desenho, 

pintura, animação, instalação, intervenção pública, webart, computação gráfica, 

etc.); outros formatos tecnológicos. 

1.5 Os trabalhos submetidos deverão estar vinculados a um destes eixos temáticos: 

1.5.1 Arranjos institucionais e governança metropolitana: Este eixo se volta à 

investigação dos aspectos históricos, conceituais e regulatórios inerentes à 

gestão de aglomerações urbanas e espaços metropolitanos. Envolve a 

discussão de temas como governança urbana e desenvolvimento: atores, 

papéis e arranjos, integração metropolitana e políticas públicas, funções 

públicas de interesse comum, Estatuto das Metrópoles, cooperação e 

governança interfederativa para a gestão de Regiões Metropolitanas, 

modelos, estruturas e instrumentos de gestão metropolitana. 

1.5.2 Gestão democrática de cidades e territórios: O objetivo deste eixo é 

avançar no estudo de iniciativas, estratégias e instrumentos voltados à 

ampliação da participação cidadã no trato das questões urbanas e na gestão 

da cidade. Envolve trabalhos sobre temas como as funções urbanas e 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

LABORATÓRIO DE ESTUDOS EM GESTÃO DE CIDADES E TERRITÓRIOS 

I Simpósio de Gestão de Cidades – Inovações Participativas e Direito à Cidade 

31/10 a 01/112019 – Juazeiro do Norte-CE 

INSCRIÇÕES: https://www.even3.com.br/isimposiodegestaodecidades 

 

 

planejamento da cidade, instrumentos de planejamento e regulação urbana, 

Estatuto das Cidades, participação social e políticas públicas urbanas, gestão 

de cidades e redes de cidades, ação coletiva, insurgências e movimentos 

sociais urbanos, formulação da agenda e incidência em políticas públicas, 

articulação intersetorial na gestão da cidade. 

1.5.3 Cidades inteligentes, desenvolvimento e inovação: Este eixo investiga as 

interfaces entre tecnologia, inovação e desenvolvimento de cidades 

inteligentes, humanas e sustentáveis. Abriga trabalhos que discutam 

desenvolvimento urbano sustentável; resiliência urbana e modelos de 

transição; inovação, tecnologia, sistemas de informação e sua aplicação no 

contexto urbano; gestão inteligente de cidades: estratégias, processos e 

instrumentos; infraestruturas urbanas, sistemas colaborativos e inovação 

aberta. 

1.5.4 Políticas Públicas para às Cidades: Este eixo acolhe trabalhos que 

discutam diferentes aspectos das políticas públicas diretamente ligadas à 

gestão da cidade, tais como as políticas urbana e ambiental, de ordenamento 

do território, de habitação, de saneamento, de mobilidade urbana, entre 

outras. São bem-vindos também trabalhos que abordem a gestão dos serviços 

públicos urbanos, como transporte, resíduos sólidos, recursos hídricos, etc., 

bem como outras políticas setoriais que são igualmente importantes para a 

garantia do direito à cidade e do bem-estar urbano. As propostas poderão ser 

direcionadas à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, 

assim como trazer novos elementos úteis para repensar a ação pública 

na/sobre à cidade e gerar inovações em políticas públicas. 
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2. DA SUBMISSÃO DO TRABALHO 

2.1 Os trabalhos deverão ser submetidos no formato de resumo simples, cujo formato 

consta no Anexo 01 do presente edital; 

2.2 As submissões deverão ser realizadas no período de 12/10/2019 a 21/10/2019, por 

meio do formulário disponível no seguinte link: 

https://forms.gle/1rsJDAuw2htuJUio9; 

2.3 Serão aceitas propostas elaboradas por 01 autor e até, no máximo, 04 co-autores; 

2.4 A formatação do resumo simples deverá seguir as seguintes normas: 

 Título com no máximo 200 caracteres (com espaço);  

 Texto com mínimo de 250 e máximo de 500 palavras; 

 Formatação: Fonte Times New Roman, tamanho 12; 

espaçamento simples; espaçamento simples entre 

parágrafos, título centralizado, nome do autor(es) 

alinhados à direita; 

 O resumo deve conter: tipo de estudo ou produto 

tecnológico a ser apresentado, objetivos, principais 

conceitos abordagens teóricas que fundamentem o 

desenvolvimento do estudo/produto, detalhamento 

metodológico e resultados obtidos até o presente. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

3.1 Os trabalhos poderão ser aprovados para apresentação nas seguintes modalidades, 

que devem ser indicadas na ficha de inscrição; 
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 Pôsteres medindo 90cm x 120cm, orientação retrato (Vertical), 

relatando experiências de projetos/programas de extensão, pesquisa, 

ensino ou cultura; 

 Pôsteres + apresentação de produto tecnológico. 

3.2 As apresentações ocorrerão no período das 14h:30 às 16h:30 durante o dia 01 de 

novembro de 2019 em local ainda a ser definido; 

3.3 O LaCITE irá disponibilizar porta banners durante às apresentações; 

3.4 Ao término do dia, cada autor(a)/apresentador(a) deverá ser responsável pela 

retirada dos materiais expostos; 

 

4. DO CRONOGRAMA 

Divulgação da chamada pública  12/10/2019 

Período de submissão dos trabalhos 
12/10/2019 à 21/10/2019 

Divulgação dos trabalhos inscritos 
22/10/2019 

Data de apresentação dos trabalhos 
01/11/2019 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 Terão direito a certificação os participantes inscritos, cujo trabalho tenha sido 

aprovado e que estiverem presentes na sessão de apresentação de seu pôster/produto 

tecnológico; 

5.2 Todos os resumos serão publicados no Caderno de Resumos do I Simpósio de 

Gestão de Cidades que será disponibilizado no site do LaCITE 

(https://lacite.ufca.edu.br/) no formato de resumo simples; 

https://lacite.ufca.edu.br/
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5.3 Para que haja a apresentação e publicação do trabalho é necessário que pelo menos 

um dos autores esteja inscrito no evento e compareça no dia da seção de 

apresentação. 

 

Juazeiro do Norte, 12 de Outubro de 2019 

 

 

Prof. Dr. Francisco Raniere Moreira da Silva 

Coordenador do Laboratório de Estudos em Gestão de Cidades e Territórios  

SIAPE: 2080200 

[ORIGINAL ASSINADO] 
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ANEXO 01 – MODELO DE RESUMO 

 

TÍTULO EM NEGRITO E MAIÚSCULA, 12, TIMES, CENTRALIZADO 

Autor 1 (Alinhado à direita) 

Autor 2 (Alinhado à direita) 

Nome do Projeto/Programa 

 

Resumo: Mínimo de 250 e máximo de 500 palavras, fonte 12, Times New Roman, espaço 

simples. Lorem ipsum sociosqu tellus ante nisi eros nec quisque cras aptent, eleifend 

ullamcorper mi curabitur suspendisse senectus erat taciti tempus felis lobortis, aenean litora 

duis non odio convallis ac lorem duis. molestie commodo ultricies suscipit neque, a sollicitudin 

aliquam elementum bibendum, odio inceptos consectetur. ut libero turpis consequat litora lacus 

at pretium, morbi duis sapien aenean phasellus mollis eros, a risus tincidunt litora ligula aenean. 

maecenas ut donec mauris eget ante at fusce, justo porta vel quisque fusce tempor mauris, 

pulvinar porttitor consequat ad ut neque. nullam cubilia leo id lacus odio leo habitasse nulla 

sem rhoncus, aptent morbi laoreet id fringilla habitant metus tristique pharetra rhoncus euismod, 

hendrerit aenean nulla metus justo orci hac potenti mattis. Cras feugiat morbi lobortis gravida 

imperdiet dapibus aliquam dolor sed semper, himenaeos elit tincidunt turpis diam pharetra id 

ut aliquam, ultricies mi nostra sit auctor velit felis convallis vestibulum. quisque porttitor nibh 

per ornare curabitur mauris elementum lorem nullam risus volutpat scelerisque, porttitor luctus 

libero vel placerat sociosqu primis tristique adipiscing enim. nec curae euismod suscipit 

euismod nunc praesent vestibulum laoreet porta convallis, suscipit interdum tristique potenti 

proin magna viverra quisque aenean. dolor est donec condimentum in vivamus orci eu 

ullamcorper hendrerit eget volutpat sit faucibus ad, tempus mi mollis fames viverra nisi ac proin 

mi imperdiet fringilla nostra. Magna proin non enim volutpat pulvinar posuere praesent odio 

cursus dapibus libero, adipiscing venenatis ante urna in laoreet leo ultrices netus duis, praesent 

felis elementum pharetra consequat aliquet commodo placerat lacinia placerat. erat luctus 

interdum donec vestibulum cras hac aliquam dictumst potenti, et ultricies molestie velit integer 

vel volutpat rhoncus pretium consequat, arcu conubia interdum proin aliquet aptent primis 

etiam. maecenas ultricies mi gravida nec pellentesque dictum ligula hac, dictum vehicula 

dapibus fames litora potenti amet ante, leo accumsan diam ligula senectus bibendum mi. purus 

arcu sollicitudin aliquam laoreet tempor id felis vulputate tempus in, consequat auctor mauris 

aliquam platea at id imperdiet tincidunt, mattis aptent ultrices vulputate consequat scelerisque 
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lacus vel ad. Curae est accumsan aenean felis suspendisse sollicitudin lacus curabitur, taciti 

curabitur vitae est lobortis est maecenas erat aliquam, fermentum dictumst euismod nostra elit 

pulvinar gravida. et interdum ligula pellentesque curabitur etiam dictum pellentesque tempus 

aptent, curabitur suspendisse neque imperdiet congue velit porta sem turpis hac, ut duis taciti 

potenti sed aliquet porttitor facilisis. varius donec cras nullam integer non urna nec justo 

phasellus vulputate, a rutrum venenatis aliquet est velit netus nostra ipsum viverra, nostra 

pharetra libero tristique erat tortor turpis metus consectetur. curabitur odio felis curabitur et at 

ullamcorper per pellentesque, velit feugiat ac netus taciti suscipit iaculis accumsan nibh, per 

urna lacus sociosqu cras torquent pellentesque. 

Palavras-chave: De 3 a 5 palavras. 

 


