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 Coordenadoria de Desenvolvimento Ins�tucional 
Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260 - 8º andar Edi�cio Royal Business Center - Bairro Centro - Florianópolis-

SC - CEP 88015-100
Telefone: (48) 3229-9400 - www.crasc.org.br

Edital nº 001/2020/CRA-SC

Florianópolis, 27 de novembro de 2020.

  
  
  
  

LIVRO DIGITAL(E-BOOK) DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O Presidente do Conselho Regional de Santa Catarina - CRA-SC, no uso de suas atribuições faz saber que está
aberta a chamada pública para a submissão de artigos a serem publicados em Livro Digital (E-Book)
Administração Pública, em conformidade com os requisitos do presente edital.

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Conselho Regional de Santa Catarina (CRA-SC), por intermédio da Câmara de Administração
Pública, que em conformidade com a sua atribuição de estimular a produção científica no campo da
Administração Pública, e promover uma maior integração com os profissionais e estudantes de
Administração, vem por meio deste Edital, propor a difusão de conhecimento de temas que foram objeto
do Ciclo de Palestras em Administração Pública, desenvolvidos no segundo semestre de 2020;

1.2 O presente Edital abre a chamada para a submissão de artigos científicos para a possível publicação 
em obra oficial, os quais serão analisados pela Comissão Avaliadora deste Edital;

1.3 Os temas que norteiam a submissão de artigos e/ou cases do presente Edital, aderentes ao Ciclo de
Palestras em Administração Pública, desenvolvidos pela Câmara de Administração Pública do CRA-SC,
são Administração Pública: Boas práticas de gestão em contexto de crise;

1.4 Os artigos e/ou cases devem demonstrar a relevância da Administração Pública, enquanto garantidora
da governança e gestão por excelência, especialmente em momentos de crise.

 

2. DIRETRIZES

2.1 SUBMISSÃO DE ARTIGOS E/OU CASES

2.1.1 Os artigos ou cases devem ser submetidos no portal de inscrição
http://www.crasc.org.br/crasc/portal/artigos.php;

http://www.crasc.org.br/crasc/portal/artigos.php
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2.1.2 A estrutura dos artigos e/ou cases, deverá atender a seguinte ordem: título, resumo (até 300
caracteres), palavras-chave (até quatro), introdução, desenvolvimento, considerações finais (conclusões e
resultados) e referências bibliográficas, e estar em conformidade com as normas ABNT de metodologia
científica, apresentado em formato  A4 (29,7 cm x 21 cm), margem superior e esquerda: 3cm, margem
inferior e direita de 2cm, configuração de texto em ( .doc ou docx ou semelhante), fonte Arial, tamanho
12, espaçamento entre caracteres, palavras e linhas com modo simples, e as imagens em formato jpg com
resolução de 300 dpi;

2.1.3 O artigo ou case deverá ter no máximo 10 páginas, incluindo ilustrações, quadros, tabelas,
bibliografia e nota de final de texto;

2.1.4 A proposta deverá apresentar Título, vinculação institucional, endereço eletrônico e telefone de
contato do proponente.

 

2.2 PUBLICAÇÃO

2.2.1 É de responsabilidade do proponente promover a devida revisão do material a ser publicado, e se
necessário, obter a autorização de conteúdo para a inclusão na obra de imagens, figuras, tabelas, métodos,
etc;

2.2.2 As obras serão registradas na Biblioteca Nacional com ISBN (International Standard Book Number),
número do Livro Digital, conforme padrão internacional;

2.2.3 Os artigos e/ou cases devem ser redigidos em língua portuguesa, conforme normas ABNT e Acordo
Ortográfico. 

2.2.4 O ineditismo dos artigos e/ou cases submetidos é requisito indispensável para a publicação;

2.2.5 Toda e qualquer irregularidade quanto à questão autoral é passível de medidas cabíveis;

2.2.6 O proponente confere ao CRA-SC, licença permanente, não exclusiva, intransferível, sem incidência
de royalties e sem direito à exploração, que não esteja expressamente prevista neste Edital para a
publicação;

2.2.7 A publicação dos artigos e/ou cases não gera ao CRA-SC e aos profissionais selecionados qualquer
vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária;

2.2.8 Os autores selecionados deverão assinar o Termo de Colaboração, bem como o Termo de
Inexistência de Plágio, anexos a este Edital, declarando que o conteúdo  aprovado para a publicação não se
trata de plágio ou cópia;

2.2.9 Os autores dos artigos e/ou cases aprovados autorizam ceder gratuita e integralmente os direitos de
uso de imagem para a divulgação  das abrasem qualquer meio de comunicação, sem qualquer ônus ou
encargo.

2.2.10  O Livro Digital terá no máximo 10 Artigos para publicação e um total de até 100 páginas.

 

3. PÚBLICO ALVO

3.1 A presente chamada pública é voltada aos profissionais administradores registrados e adimplentes,
bem como estudantes registrados no CRA-SC, que apresentem estudos desenvolvidos em cursos de
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graduação, pós-graduação, e ainda, produções desenvolvidas (cases) por profissionais registrados, que
apresentem reflexões técnicas sobre os temas relativos à Administração Pública propostos neste Edital;

3.2 O proponente poderá submeter somente 01 (um) artigo ou case publicado na publicação em referência.
A autoria poderá ser individual ou coletiva, de até no máximo cinco autores;

3.3 Não poderão participar do presente Edital, membros da Câmara de Administração Pública, e
integrantes da Comissão Organizadora, e/ou Avaliadora.

 

4. COMISSÃO ORGANIZADORA

4.1 A Comissão Organizadora será constituída pela Câmara de Administração Pública e demais membros
por ela indicados, dentre conselheiros, delegados, funcionários do CRA-SC, designados por portaria
emitida pelo CRA-SC, especificamente para este fim.

4.2 A Comissão Organizadora será responsável pela organização, planejamento, distribuição de
atividades, e indicação dos membros da Comissão Avaliadora deste Edital.

 

5. COMISSÃO AVALIADORA

5.1 Os artigos e cases serão avaliados de forma isonômica, mediante análise Blind Review (sem
identificação de autoria);

5.2 A Comissão Avaliadora será constituída pela Câmara de Administração Pública, e demais membros
por ela indicados, dentre conselheiros, delegados, funcionários do CRA-SC, designados por portaria
emitida pelo CRA-SC,  especificamente para este fim.

5.3 A avaliação do artigo ou case será realizada simultaneamente por dois membros da Comissão
Avaliadora, em conformidade com os critérios de avaliação estabelecidos neste Edital.

 

6. AVALIAÇÃO

6.1  Os artigos e/ou cases devem apresentar relevância, qualidade metodológica, clareza e objetividade na
proposição dos temas;

6.2   Serão selecionados os artigos e/ou cases que atenderem aos critérios do presente Edital, os demais
casos serão automaticamente desclassificados;

6.3   Os critérios de avaliação correspondem a uma pontuação em escala Likert com nota atribuída de 1 a 4
correspondente respectivamente à: não atende, atende parcialmente, atende e atende plenamente/supera,

6.4. Os artigos e/ou cases serão avaliados quanto ao respeito e observância dos princípios da
Administração Pública, legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

 

7. CRONOGRAMA

7.1 A submissão dos artigos e/ou cases objeto do presente Edital, devem estar em conformidade  com o
cronograma a seguir:
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Etapas Dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21 Mai/21 Jun/21
Lançamento e Divulgação  do Edital 1º/12/20       

Portaria definindo a Comissão Organizadora
e Avaliadora        

Submissão dos Ar�gos e/ou Cases 15/12/20 a 22/02/21     
Avaliação das submissões de ar�gos e/ou

cases    de 1º a
31/03/21    

Divulgação dos ar�gos e/ou cases
selecionados     09/04/21   

Revisão e ajustes dos ar�gos e/ou cases
conforme orientação da Comissão

Avaliadora 
    de 13 a

23/04/21   

Diagramação do Livro Digital com os ar�gos
e/ou cases revisados     27/04 a 28/05/21  

Lançamento e Divulgação  do E-book       07/06/21
 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pelo CRA-SC em conjunto com a Câmara de
Administração Pública;

 

9. ANEXOS

9.1. Termo de Colaboração

9.2. Termo de Inexistência de Plágio

9.3. Cronograma

 

____________________________________________

Adm. Paulo Sergio Jordani

Presidente CRA-SC nº 8260

Documento assinado eletronicamente por Adm. Paulo Sergio Jordani, Presidente, em 27/11/2020, às
15:43, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código
verificador 0683832 e o código CRC 97B82284.

 

https://sei.cfa.org.br/conferir
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ANEXO I

 TERMO DE COLABORAÇÃO

 Por este instrumento, o Conselho Regional de Administração de Santa Catarina – CRA-SC, Autarquia dotada de
personalidade jurídica de direito público, Entidade Fiscalizadora da Profissão de Administração, criada pela Lei
Nº 4.769/65, regulamenta pelo Decreto Nº 61.934/67, no uso de suas atribuições, inscrita sob o CNPJ Nº
76.557.032/0001-54, situada na Av. Osmar Cunha, 260, 8º andar, Ed. Royal Business Center, Centro, na cidade
de Florianópolis/SC, CEP 88015-100, firma  com _________________________________________, CPF Nº
_____________________,  o presente Termo de Colaboração para publicação da obra:

Nome  ___________________________________________________________________

(   ) Artigos

(   ) Case

 

Conforme o Edital CRA-SC Nº 001/2020 de chamamento para publicação de livro digital, em conformidade
com as Resoluções vigentes.

Ao firmar o presente termo, confiro ao CRA-SC uma licença permanente, não exclusiva, intransferível, sem a
incidência de royalties e sem direito à exploração que não esteja expressamente prevista no Edital CRA-SC Nº
001/2020.

Declaro que não existe qualquer impedimento quanto à sua publicação, especialmente por não infringir as
normas reguladoras do direito autoral, razão pela qual me responsabilizo pelas informações e opiniões contidas e
por eventuais questionamentos judiciais ou extrajudiciais surgidos em decorrência de sua divulgação, eximindo
o CRA-SC de qualquer responsabilidade nesse sentido.

Florianópolis, _______ /______ /2020.

 

____________________________________________________
Assinatura
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ANEXO II

 TERMO DE INEXISTÊNCIA DE PLÁGIO

 

 TÍTULO DO ARTIGO:

AUTOR:

 

Eu ____________________________________________, CPF______________ declaro que, com exceção das
citações diretas e indiretas, este artigo ou case é de minha autoria e não contém plágio. Declaro ainda estar
ciente de que a utilização de material de terceiros sem a devida indicação das fontes é considerado plágio e
estará sujeito à sanções legais.

 

 Florianópolis, _______ /______ / 2020.

 

 ____________________________________________________
Assinatura
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ANEXO III

 CRONOGRAMA

 

Etapas Datas

Lançamento e Divulgação  do Edital 01/12/2020

Submissão dos Artigos e/ou Cases 15/12/2020 a 22/02/2021

Avaliação das submissões de artigos e/ou cases 01/03/2021 a 31/03/2021

Divulgação dos artigos e/ou cases selecionados 09/04/2021

Revisão e ajustes dos artigos e/ou cases conforme orientação da
Comissão Avaliadora  13/04/2021 a 23/04/2021

Diagramação do Livro Digital com os artigos e/ou cases revisados 27/04/2021 a 28/05/2021
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