
EDITAL PARA ENVIO DE RESUMOS EXPANDIDOS AO SEMINÁRIO:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DIREITOS HUMANOS E SERVIDORES

1. Poderão submeter trabalhos (Resumos Expandidos): estudantes, docentes e
profissionais interessados na temática da importância do servidor público para o
bom funcionamento do Estado e para a efetivação de suas políticas públicas e
dos direitos humanos dos cidadãos.

1.1. A apresentação dos trabalhos acontecerá no dia 30 de Agosto, durante o
Seminário, a partir das 14 horas, na Faculdade de Direito da UFMG.

2. Haverá duas seleções de trabalhos (Resumos Expandidos): (a) serão
selecionados trabalhos para a apresentação no Seminário e (b), dentre os
trabalhos apresentados, serão selecionados trabalhos para posterior publicação
em livro eletrônico.

2.1. A Comissão Científica do Seminário fará a avaliação dos trabalhos
submetidos para a apresentação no Seminário.

2.2 Comissão avaliadora independente da Comissão Científica do Seminário fará
a avaliação dos trabalhos durante a apresentação e somente os trabalhos
selecionados pela Comissão avaliadora durante a apresentação serão
selecionados para posterior publicação.

2.3. Integrantes da comissão avaliadora não poderão submeter trabalhos ao
Seminário.

2.4. Os trabalhos selecionados para posterior publicação deverão incorporar as
sugestões e correções feitas pela Comissão Avaliadora durante sua apresentação.

3. Todos os trabalhos a serem apresentados deverão ser encaminhados sem
identificação dos autores ao endereço eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/1_afdtxidIz4VNh30mR4iqmPYeTCFR-NdjTDDRw
89a9c/prefill. Junto com eles, deve-se seguir uma folha de identificação dos
autores à parte.

3.1. A folha de identificação deverá conter: título do trabalho, nome do(s)
autor(es), qualificação do(s) autor(es) e contato (e-mail e celular).



3.2. Todos os dois arquivos eletrônicos (Resumo Expandido e respectiva folha de
identificação) deverão ser enviados em formato PDF.

3.3. Todos os trabalhos devem seguir as seguintes especificações: fonte times
new roman tamanho 12, com espaçamento entre linhas 1.5, margens (esquerda,
direita, superior e inferior) de 2 cm, com título e de 2 a 5 palavras-chave,
referências bibliográficas e em conformidade com as regras da ABNT.

3.4. O Resumo Expandido deverá conter, no mínimo, 2000 palavras e, no
máximo, 3500 palavras, com título, resumo, palavras-chave, introdução, seções
de desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas.

3.5. O Resumo Expandido pode ser produzido por uma ou duas pessoas, porém,
somente será permitida uma pessoa para a apresentação.

4. Cada Resumo Expandido será apresentado em, no máximo, 06 minutos.

5. O Cronograma para submissão dos trabalhos está abaixo discriminado:

- Envio do Resumo Expandido para apresentação: de 28 de julho a 24 de agosto
de 2022.

- Divulgação dos Resumos Expandidos aprovados para a apresentação: 26 de
agosto de 2022.

- Envio pelos autores dos Resumos Expandidos apresentados em versão para
publicação devidamente corrigidos: até o dia 03 de outubro de 2022.

6. Questões não previstas no presente Edital serão decididas pela Comissão
Científica em conjunto com a comissão avaliadora.

Profa. Dra. Marcella Furtado de Magalhães Gomes
Coordenadora do Seminário



Seminário: Administração Pública, Direitos Humanos e Servidores

A proposta do Seminário: Administração Pública, Direitos Humanos e
Servidores é a discussão sobre a importância do servidor público para o bom
funcionamento do Estado e para a efetividade das políticas públicas e dos direitos
humanos. Pretende-se debater a importância do servidor público, as
especificidades do regime de trabalho, seu custo e funcionamento, bem como as
percepções sobre ele no Brasil.

Refletir e ponderar sobre o papel do servidor público na garantia dos direitos
humanos é fundamental para compreender a importância do serviço estatal.
Partindo de tal pressuposto, debates e esforços que aumentem a consciência
acerca da efetivação dos direitos econômicos e sociais no Brasil e sua correlação
com a existência e o bom funcionamento do regime público de contratação de
agentes são essenciais. Discutir o servidor público também é, assim, discutir
alguns dos aspectos primordiais da democracia efetiva.

Programação do Evento

29/08 - DIA 1

09h00 - Credenciamento e Mesa de Abertura (Coffee Break)
10h00 - Estado e servidor público: qual a importância dos agentes públicos para
a consecução dos fins do Estado?
14H00 - O servidor público no Brasil: origens, desenvolvimentos e obstáculos do
regime.
16:30 - Coffee Break simples
19h00 - Discursos e ideologias sobre o servidor público: interesses, fatos e
mitos.

30/08 - DIA 2

10h00 - O futuro do servidor público: custeio e efetividade.
14h00 - Comunicações: apresentação dos Resumos Expandidos.
16:30 - Coffee Break simples
19h00 - Representatividade na admissão de pessoal na Administração Pública:
como alcançar e porquê é necessária.
21h30 - Entrega de certificados e mesa de encerramento. (Coquetel de
encerramento).


