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Instruções para Submissão de Trabalhos 
 

O III Simpósio em Estratégia e Desenvolvimento (III SIED) da Universidade 

Federal do Pampa, Campus Santana do Livramento, RS é um evento é promovido pelo 

Programa de Pós-Graduação em Administração com o objetivo de ampliar as 

discussões, o conhecimento e expandir o diálogo entre a Universidade e a comunidade. 

O simpósio possibilitará que docentes, discentes e técnicos administrativos em educação 

compartilhem suas pesquisas na modalidade oral, os quais estarão contemplados nos 

Anais do Evento. 

 

 

1 Cronograma 

  

Etapa Data 

Período para submissão dos trabalhos 21/08/2018 até 17/09/2018 

Divulgação dos trabalhos aprovados Até 01/10/2018 

 

O resultado dos trabalhos aprovados será divulgado no site do PPGA 

(https://eventos.unipampa.edu.br/sied/). 

 

 

2 Normas de Elaboração dos Resumos 

 

 O resumo expandido poderá ser escrito em português ou espanhol e ter no máximo 

três páginas, utilizando o modelo
1
 disponibilizado no site do evento. 

 O resumo deverá conter título, autores, afiliação institucional dos autores, de três a 

cinco palavras-chave, e ser estruturado nas seguintes 

seções: Introdução apresentando o tema e objetivos do trabalho, Metodologia (que 

pode ser substituída por Desenvolvimento, quando necessário), Resultados e 

Discussão, Conclusões e Referências. 

 As configurações contidas no modelo de resumo disponível não devem ser 

modificadas. Trabalhos que forem submetidos fora do padrão estabelecido serão 

rejeitados, sem análise do mérito científico. Os autores deverão submeter para 

avaliação dois arquivos conforme o modelo disponibilizado: um arquivo em formato 

Word (.doc ou .docx), sem autores e afiliação institucional e um arquivo em formato 

pdf (.pdf), com autores e afiliação institucional.  

 Ambos os arquivos devem ser enviados para o e-mail siedunipampa@gmail.com, 

com assunto “Submissão III SIED”. 

 

 

 

 

                                                             
1 Modelo adaptado de SIEPE/UNIPAMPA (2016) 
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3 Eixos de Pesquisa 

 

No momento da submissão dos resumos expandidos, os autores deverão classificá-

los em apenas um dos eixos de pesquisa a seguir: 

 

Eixo de Pesquisa Temáticas 

Organizações e 

Desenvolvimento 

- Teoria, Ensino e Pesquisa em Administração 

- Economia e Desenvolvimento Regional, 

Territorial, Rural e Sustentável  

- Gestão de Pessoas, Comportamento 

Organizacional e Relações de Trabalho 

- Gestão e Políticas em Organizações Públicas 

Estratégia e Sistemas - Teoria, Ensino e Pesquisa em Administração 

- Sistemas e Tecnologias de Gestão 

- Marketing e Comportamento do Consumidor  

- Estratégia em Organizações 

- Finanças 

Educação para o 

desenvolvimento 

- Educação para o desenvolvimento 

 

 

4 Critérios de Avaliação dos Resumos 

 

Os resumos expandidos enviados para o III SIED serão analisados por dois (2) 

avaliadores com expertise na área de cada Eixo de Pesquisa, observando os seguintes 

critérios: 

 

a) Relevância do tema  

b) Redação e adequação as normas científicas  

c) Clareza dos objetivos e procedimentos metodológicos 

d) Análise e discussão dos resultados e conclusões 

 

Caso o resumo expandido seja aprovado, este somente passará a compor os Anais 

do III SIED mediante apresentação oral na data estipulada pela Programação do Evento. 
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5 Fast-track para Revista Estratégia e Desenvolvimento 

 

  Os três trabalhos melhor avaliados em cada eixo temático serão selecionados 

para um fast-track na Revista Estratégia e Desenvolvimento do PPGA/UNIPAMPA.  

 

 

6 Apresentação dos Resumos 

 

Os resumos expandidos serão organizados por temáticas em que cada sessão 

contará com um docente para mediar as apresentações e discussões. 

Cada autor terá até 10 minutos para fazer sua exposição, sendo disponibilizado 

computador (desktop) e projetor. Ao final de todas as apresentações da sessão será 

realizado um debate, conduzido pelo docente responsável, que contemple os temas e 

resumos expandidos apresentados. 

 


