Normas para elaboração do trabalho final
1. Apresentação – O texto do trabalho final deverá ser formatado em Word, com fonte tipo
Arial, tamanho 12, e deverá contemplar os dados de identificação:
Título, tema e resumo do trabalho isolado/painel;

Nome, filiação institucional, endereço eletrônico e telefone do autor ou dos autores
(quatro no máximo); Somente os nomes indicados serão divulgados na programação do
Congresso;
Indicação do número do painel, conforme coluna respectiva, divulgada na planilha
disponibilizada no site www.consad.org.br.
2. Estrutura do resumo – o texto deverá conter 1.200 caracteres, na letra Arial, tamanho 12,
espaçamento simples (ou 15 linhas no Word). Deverá evidenciar os objetivos, o método de
análise e as principais conclusões do trabalho. O resumo será publicado na revista
Governança & Desenvolvimento, posteriormente.
3. Estrutura do texto final – O texto deverá conter de 5.000 a 8.000 (cinco mil a oito mil)
palavras e destacar introdução, objetivos, metodologia, conclusões e referências.
4. Orientações complementares – Observar, rigorosamente:
O trabalho final fará parte do acervo do Consad, será disponibilizado no Banco do
Conhecimento www.consad.org.br;
O prazo limite para envio do texto final será, impreterivelmente, 9 de maio de 2016. O
envio antecipado contribuirá com a logística do evento portanto, solicita-se não esperar
a data limite;
Acesse o link e envie o texto final até 9 de maio de 2016. Somente os trabalhos
enviados até a data indicada integrarão a programação do Congresso;
O Consad deseja ampliar a base de dados das contribuições trazidas para o Congresso,
por isso a participação dos painelistas é relevante para a Administração Pública
brasileira. Entretanto, o autor que não encaminhar o texto do trabalho final perderá a
oportunidade de apresentar outros trabalhos em Congressos do Consad, por dois anos;
Para obtenção do credenciamento, é necessário que os autores/painelistas façam a
inscrição no Congresso, com antecedência para assegurar acesso ao local do evento;
Os painéis serão compostos por três trabalhos e será conferido o tempo de 20 minutos
para cada apresentação, propiciando maior oportunidade para o debate;
Para tornar a apresentação mais dinâmica, recomenda-se o uso de power point.
(sugere-se no máximo, 20 lâminas, fonte Arial e tamanho 24, no mínimo);
A programação será disponibilizada no site www.consad.org.br na primeira semana de
junho de 2015.

Brasília/DF, março de 2016.

