
 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO PELO 

OBSERVASINOS/INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS - IHU 
 
1. Da publicação  
 

O Instituto Humanitas Unisinos - IHU é um órgão transdisciplinar da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos, São Leopoldo, RS, que visa 

apontar novas questões e buscar respostas para os grandes desafios de nossa 

época, a partir da visão do humanismo social cristão, participando, ativa e 

ousadamente, do debate cultural em que se configura a sociedade do futuro. Para 

isso, o Instituto assume cinco grandes áreas orientadoras de sua reflexão e ação, 

as quais constituem-se em referenciais inter e retrorrelacionados, capazes de 

facilitar a elaboração de atividades transdisciplinares: Ética, Trabalho, Sociedade 

Sustentável, Mulheres - sujeito sociocultural e Teologia Pública. O sítio do IHU 

veicula notícias, publicações e eventos relacionados a esses temas com um 

alcance médio de 432 mil acessos mensais. 
 

O Observatório da realidade e das políticas públicas do Vale do Rio dos 

Sinos - ObservaSinos, programa do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, está 

comprometido com a promoção da análise e do debate a partir das realidades 

locais e das regiões do Vale do Sinos e Metropolitana de Porto Alegre. Suas 

produções estão apresentadas na homepage no sítio do IHU: www.ihu.unisinos.br. 
 

Os trabalhos apontados como objeto deste Edital devem se constituir em 

análises sobre as realidades e as políticas públicas do Vale do Sinos e da Região 

Metropolitana de Porto Alegre a serem publicadas nas Notícias do Dia do IHU, 

assim como na homepage do ObservaSinos. Os trabalhos indicados pela comissão 

avaliadora poderão integrar outras publicações do Instituto Humanitas Unisinos.    
 

A produção deve estar alinhada com as grandes áreas do Instituto, podendo 

tematizar as questões relacionadas a ambiente, educação, mobilidade, moradia, 

população, proteção social, saúde, segurança, renda e trabalho.  
 

As análises devem estar relacionadas aos municípios e/ou região do Vale do 

Sinos, assim como da Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA, dada a 

importância de se conhecer e analisar o território local em um contexto global. 

Sempre que possível, deve-se garantir a exposição de dados comparados, que 

subsidiem o planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas no 

cenário contemporâneo e futuro. 
 
2. Do envio de trabalhos  

 

 15/08/2017 a 30/09/2017 – Abertura do edital e recebimento de trabalhos. 

 01/10/2017 a 15/10/2017 – Avaliação dos trabalhos recebidos. 

 A partir de 16/10/2017 – Divulgação dos trabalhos selecionados; retorno 

dos trabalhos (caso haja sugestões de melhorias apontados pela Comissão 

Avaliadora); e publicação dos trabalhos no site do IHU e ObservaSinos.   

 
 



A comissão avaliadora será formada por: 

  
Dra. Angelica Massuquetti - Ciências Econômicas  
Dra. Claudia Stadtlober – Administração  
MS Edelberto Behs - Comunicação  
Dra. Gisele Spricigo - Ciências Econômicas  
Dr. Lucas Henrique Luz – Administração 
Dra. Luciana de Andrade Costa – Ciências Econômicas  
Dra. Marilene Maia - Serviço Social 
MS Maurício Ferreira - Pedagogia 

 

 
2.1. Os trabalhos devem ser enviados por correio eletrônico para o 

e-mail observasinos@unisinos.br.   
2.2. É imprescindível o envio da ficha de inscrição, em anexo, junto ao 

trabalho, para cada autor. A ficha de inscrição encontra-se 
disponível na página do evento.   

2.3. Serão aceitos trabalhos de alunos de graduação, pós-graduação e 

de profissionais das áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, 

Biologia, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, 

Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Civil, Gestão Ambiental, História, Nutrição, Pedagogia, Serviço Social e 

áreas afins, assim como dos Programas de Pós-graduação (PPG) das 

diferentes áreas de conhecimento. 

2.4. Os trabalhos podem ser elaborados por até cinco autores. 

 
3. Da apresentação e formatação dos textos  

 

3.1. O conteúdo dos trabalhos deverá ter coerência com os propósitos 

do Instituto Humanitas Unisinos - IHU e do ObservaSinos, 

conforme indicação apresentada no item 1.  

3.2. O conteúdo deverá abordar as temáticas/territórios indicados no 
item 1.   

3.3. O tamanho da publicação não deverá exceder 8.000 caracteres 

com espaço.  

3.4. Os textos deverão ser formatados com base na Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

3.5. O trabalho deve conter título, que deve estar no topo do trabalho, 

em maiúsculo e centralizado.  

3.6. O texto deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na 

introdução deve ser indicado o objetivo do tema de pesquisa. No 

desenvolvimento deve ser indicada a metodologia. Na conclusão 

devem ser apresentados os principais resultados. 

3.7. Os textos devem buscar a problematização do tema proposto, 

assim como devem apresentar a metodologia e os referenciais 

teóricos usados.  
3.8. A formatação deverá ser a seguinte: fonte Arial, tamanho da fonte 

11, alinhamento justificado, espaçamento de linha 1,5.  



3.9. O texto deverá seguir as normas da língua portuguesa.   
3.10. Serão aceitas ilustrações, como imagens, tabelas, gráficos, 

infográficos, desde que estas estejam adequadas às condições 

técnicas do site. 

3.11. Referências devem ser adicionadas ao fim do trabalho.  
3.12. Os trabalhos deverão ser enviados no formato de texto PDF.  

 
4. Da seleção e seus critérios  

 

4.1. A seleção dos textos para publicação será realizada pela comissão 

avaliadora. Esta comissão será composta por um grupo de 

professores da Universidade do Vale do Rio dos Sinos dos cursos 

em referência, juntamente com a equipe do ObservaSinos.  

4.2. O(s) autor(es), ao enviar o trabalho, autoriza(m) a publicação do 

mesmo nas Notícias do Dia do IHU, assim como na homepage do 

ObservaSinos.  

4.3. O Instituto Humanitas Unisinos não se responsabiliza por qualquer 

plágio no trabalho, sendo esta responsabilidade a cargo do/s 

autor/es.  

4.4. A comissão avaliadora somente avaliará textos que contemplarem 

as informações de formatação contidas no item 3. 

4.5. O envio do trabalho não torna obrigatória a publicação do trabalho 

nas Notícias do Dia do IHU, assim como na homepage do 

ObservaSinos.  

4.6. Os autores dos trabalhos publicados estão convidados a 

apresentar o seu trabalho no VI Seminário de Observatórios que 

ocorrerá no segundo semestre de 2016, com data a ser definida. O 

convite será feito pós-publicação e com certificado de 

apresentação. 

4.7. O Instituto Humanitas Unisinos poderá solicitar correções, tanto no 

conteúdo quanto na forma, para que o trabalho esteja em 

conformidade com os ideais do Instituto Humanitas Unisinos e de 

acordo com as possibilidades técnicas de publicação no sítio do 

Instituto Humanitas Unisinos.  

 
5. Outros  

 

5.1. Os autores dos trabalhos aprovados receberão certificado de participação. 

5.2. Os assuntos não contemplados ou omissos neste edital serão tratados pela 

comissão avaliadora.  


