Tema: Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável
Local: Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales - Natal - RN

1 e 2 de março de 2018
CHAMADA DE TRABALHOS
1 - APRESENTAÇÃO
Acontecerá no período de 1 e 2 de março de 2018 o IV Congresso FAPERN. O evento tem como tema a Pesquisa
e o Desenvolvimento Sustentável. O evento é aberto a pesquisadores de diferentes áreas que desejem compartilhar
suas experiências de pesquisa relacionadas à temática.
O IV Congresso FAPERN busca fomentar o compartilhamento de experiências inovadoras e proporcionar a
transferência de conhecimentos relacionados ao desenvolvimento sustentável.
Após a análise das propostas de trabalho, será feita uma distribuição nas formas de exposição, que poderá ser
oral ou através de banner.
Os artigos selecionados serão publicados na revista da FAPERN.
2 – FORMATO DOS RESUMOS
Os resumos devem obedecer às seguintes normas:
1º) Pede-se que o texto seja desenvolvido com um máximo de 800 palavras;
2º) Os resumos devem conter informações sumárias como: Introdução - consistindo numa definição do trabalho; os
objetivos geral e específicos, apresentando, ainda, uma breve caracterização da organização ou da experiência
estudada. Referencial teórico – citar principais conceitos teóricos relacionados às temáticas pesquisadas e as
respectivas citações. Metodologia - descrever qual o método (qualitativo ou quantitativo) ou de desenvolvimento de
atividade prática relacionada à temática; Resultados – análise das principais descobertas da pesquisa ou resultados da
organização/projeto estudado; e Considerações finais - emitir algum parecer acerca das implicações da pesquisa para a
melhoria da organização e/ou projeto estudado, bem como sua contribuição social, organizacional e econômica.
Referências – relacionar a bibliografia citada no referencial teórico. No máximo 8 referências bibliográficas.
3º) A experiência ou projeto em andamento deve apresentar ingredientes de inovação;
4º) A proposta deve ser submetida dentro da data limite: 26 de janeiro de 2018.
3 – ENDEREÇO ELETRÔNICO E FORMA DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos devem ser submetidos para o e-mail eventosfapern@gmail.com apresentando o seguinte título da
mensagem “IV CONGRESSO FAPERN – NOME E SOBRENOME DO PRIMEIRO AUTOR”.
4 – INFORMAÇÕES E DÚVIDAS
Orientações e informações sobre a submissão podem ser obtidas na Fundação de Apoio à Pesquisa do RN
(FAPERN) – através do e-mail eventosfapern@gmail.com ou pelo telefone 84 99981-8160.

Outras informações: http://www.fapern.rn.gov.br

