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CIÊNCIA ABERTA, TRANSPARÊNCIA E DEMOCRACIA EM CONTEXTO DE 

CRISES 

X SEMINÁRIO OBSERVATÓRIOS 

 

TRABALHOS APROVADOS 

 

Autores Trabalho Sala virtual  

Deise Cousseau 
Desenvolvimento humano: uma análise do município 

de Carlos Barbosa  
https://bit.ly/2FQw0pd 

Patricia Teixeira 

Luiz Tessaro 

Adriana Evaldt  

Maicon Machry 

Saúde mental de adolescentes e jovens em contextos 

educativos: relato de experiência da construção de um 

guia de cuidado 

https://bit.ly/2FQw0pd 

Patricia Teixeira 

 Luiz Tessaro 

Observatório Juventudes PUCRS/Rede Marista: 

pesquisa e geração de conhecimento a partir da 

interlocução juvenil 

https://bit.ly/2FQw0pd 

Gabriel Cesaro  

 Moisés Waismann 

Relação entre escolaridade e renda nos segmentos da 

Indústria Criativa na Região Metropolitana de Porto 

Alegre no período de 2006 a 2017 

https://bit.ly/2FQw0pd 

Ana dos Santos 

Évelyn dos Santos  

Adrian dos Santos  

Angélica Massuquetti 

Perspectivas e políticas para o agronegócio do Rio 

Grande do Sul em tempos de pandemia 
https://bit.ly/2FQw0pd 

Victória Silva 

Moisés Waismann 

Viabilidade econômica e ambiental da instalação de 

uma usina de reciclagem energética 
https://bit.ly/2FQw0pd 

Fernanda Schinaider 

Patrícia Binkowski 

Aline Hernandez 

Estação de Pesquisa ObservaCampos: experimentação 

coletiva de uma metodologia ativa nos Campos de 

Cima Serra 

https://bit.ly/2FQw0pd 

Hélios Puig 
Saneamento básico e ambiental na bacia hidrográfica 

do Guaiba 
https://bit.ly/2FQw0pd 

Marilene Maia 

João Conceição 

Gustavo Diefenbach  

ObservaSinos de olho nos dados das realidades em 

tempo de Covid 
https://bit.ly/2FQw0pd 

 

INFORMAÇÕES  

 

Será fornecido certificado de participação e/ou de apresentador de trabalho a todos(as) 

que fizerem a inscrição e no dia do evento assinarem a presença em cada palestra, por meio 

do formulário (Google Forms) disponibilizado no chat durante o evento, na aba perguntas e 

respostas (P e R), na plataforma Microsoft Teams. Sendo assim, para receber certificação, 

será necessário assistir pela plataforma Microsoft Teams. O inscrito também receberá por e-

mail o link para entrar nas atividades. Os certificados estarão disponíveis até 30 dias após o 

término do evento, no portal Minha Unisinos, onde é realizada a inscrição. 
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EDITAL DE APRESENTAÇ ÃO DE TRABALHOS  

 

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, numa iniciativa da Rede de 

Observatórios Sociais, está organizando o “X Seminário Observatórios: ciência aberta, 

transparência e democracia em contexto de crises”, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de 

outubro de 2020. 

Este Seminário tem como principal objetivo “promover a análise e o debate dos 

cenários de crises e seus impactos na ciência e na democracia, em vista de prospectar 

estratégias para a viabilização dos enfrentamentos destas realidades e potencialização da 

transparência dos conhecimentos e dados para a vida societária no contexto atual e pós-

pandemia.”. 

Por isso, são convidados observatórios, trabalhadores e pesquisadores das áreas de 

Administração, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Ciências Políticas, Direito, 

Economia, Educação, Serviço Social e áreas afins para que proponham relatos de experiência, 

de pesquisas em andamento e de artigos científicos que colaborem no desenvolvimento e na 

consolidação de Observatórios voltados a diferentes segmentos, temáticas e setores sociais, 

com destaque à temática do evento. 

 

1) EIXOS TEMÁTICOS 

 

Os eixos temáticos indicados são: 

 

1) Observatórios; 

2) Ciência aberta; 

3) Transparência; 

4) Democracia; 

5) Políticas públicas. 

 

2) TRABALHOS 

 

2.1) Trabalhos escritos 

 

Os trabalhos enviados para a submissão serão avaliados pela comissão científica desde 

que tratem de temáticas relacionadas aos eixos propostos pelo evento e estejam de acordo 

com as normas para publicação. Estes serão submetidos a dois consultores ad hoc para 

avaliação cega. 

O trabalho contendo relato de experiência ou pesquisa em andamento ou pesquisa 

concluída, deverá seguir as normas da ABNT, contendo no mínimo 10 e no máximo 20 

páginas, incluindo gráficos, gravuras, bibliografia citada, etc. Tendo pareceres favoráveis e 

aprovados para o Seminário, os trabalhos irão compor o e-book do evento. 

 

Os trabalhos deverão obedecer à seguinte ordem: 

 

1) Título; 

2) Autores(as) e informações dos(as) autores(as); 

3) Resumo; 

4) Palavras-chave; 

5) Abstract e keywords; 
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6) Introdução (ou apresentação); 

7) Método (ou opções metodológicas); 

8) Resultados e discussão; 

9) Conclusão (ou considerações finais) e; 

10) Referências. 

 

2.2 Informações gerais 

 

O arquivo enviado deverá ser salvo com as seguintes informações: 

 

1) Eixo número-sobrenome do primeiro autor. Por exemplo: Eixo1-Silva. 

2) Margem esquerda e superior com 3 cm. Margem direita e inferior com 2 cm; 

3) Fonte: Times New Roman, tamanho 12; 

4) Espaçamento entre linhas: 1,5; 

5) Alinhamento: justificado; 

6) Numeração das páginas: no alto e à direita; 

7) Os textos deverão ser submetidos em formato PDF. 

 

O título em português, apenas a primeira letra capsulada (caixa alta), centralizado e em 

negrito. Seguido do título em inglês, com a primeira letra capsulada, centralizado e em itálico. 

Após deve ser apresentado o(s) nome(s) do(s) autor(es) e a(s) instituição(ções). 

Deve-se informar eventuais agências financiadoras, instituições apoiadoras e 

colaboradores em nota de rodapé junto ao título. Caso haja, os agradecimentos também 

devem acompanhar esta primeira nota de rodapé. 

 

3) TRABALHOS AUDIOVISUAIS (PÔSTER DIGITAL E IMPRESSOS, VÍDEOS E 

FOTOS) 

 

Os trabalhos audiovisuais devem ser enviados por e-mail (item 5) por meio dos 

respectivos formatos: MP4 (vídeo), JPG (foto) e PowerPoint ou PDF (pôster) para avaliação. 

 

4) APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos selecionados deverão ser apresentados em até 10 minutos (podendo ser 

dados mais 5 minutos de tolerância) nos grupos previamente indicados pela comissão 

organizadora. É fundamental a presença dos apresentadores até o final da sessão de 

apresentação dos trabalhos, garantindo com isso o seu aprofundamento. 

 

5) CRONOGRAMA DE ENVIO DOS TRABALHOS 

 

• Envio de trabalhos: até 22/10/2020. 

• Divulgação dos trabalhos aceitos: a partir de 22/10/2020. 

• Comunicação das salas virtuais das apresentações: a partir de 22/10/2020. 

 

Envio dos trabalhos para o e-mail: seminarioobservatorios@gmail.com. Após o envio, 

dúvidas devem ser encaminhadas para: observasinos@unisinos.br. 
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A programação do X Seminário de Observatórios, bem como outras informações 

pertinentes, inscrições dos participantes, os trabalhos selecionados e o horário de suas 

apresentações serão divulgados no site: unisinos.br/eventos.  
 

 

 


