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1. Apresentação 

 

O Prêmio LICE foi criado em 2007 como forma de homenagear a querida estudante de 

Administração Pública, Alice Jorge de Souza, que partiu tragicamente enquanto compunha a 

Comissão Organizadora do VI ENEAP. Sua primeira edição ocorreu durante o VII ENEAP e, desde 

então, acontece ininterruptamente como parte da programação dos Encontros Nacionais de Estudantes 

dos Cursos do Campo de Públicas.  

O Prêmio LICE visa incentivar e reconhecer a produção acadêmica de estudantes e egressos(as) 

dos cursos do Campo de Públicas. Seu principal objetivo está em difundir as boas ideias 

desenvolvidas, oferecendo uma grande oportunidade para a apresentação destes trabalhos à 

comunidade acadêmica da qual fazem parte.  

Outro grande mérito do Prêmio LICE está em ser um espaço organizado por estudantes para 

estudantes, tendo ainda o importante apoio e participação de professoras e professores na seleção dos 

trabalhos. Uma parceria que garante a excelência dos finalistas e dos vencedores. 

Em 2017, a fase final do Prêmio LICE ocorrerá em Porto Alegre. O concurso está sob a 

responsabilidade da Comissão Organizadora do ENEAP no Rio Grande do Sul (COERGS). 

Desde a sua primeira edição a comunidade de estudantes do Campo de Públicas tem 

testemunhado o crescimento do Prêmio LICE a cada ENEAP, seja quanto à qualidade dos trabalhos 

ou quanto ao número de inscritos. Ao longo dos anos novos formatos foram incorporadas, contando 

atualmente com quatro categorias de trabalhos: graduação; egressos e egressas; audiovisual; e, 

pôsteres. Desta forma, agregamos cada vez mais pessoas interessadas  em apresentar seus trabalhos e  

propiciamos espaço para exercer uma de nossas principais características, a multidisciplinariedade do 

Campo de Públicas. 
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2. Tema 

O tema do XVI ENEAP será Organizações da Sociedade Civil, Movimentos Sociais e 

Capacidades Estatais. A 10ª edição do Prêmio Lice terá quatro eixos temáticos, três deles são 

norteados pelo tema do XVI ENEAP e o quarto é reservado aos trabalhos de tema livre. 

 

2.1 Organizações da Sociedade Civil 

O tema abrange a inserção das Organizações da Sociedade Civil (OSC) como agentes de políticas 

públicas, de forma a discorrer quanto ao seu papel junto ao Estado. O nosso ponto de partida quanto a 

este debate é a implementação do Novo Marco Regulatório das OSC’s, que redefine as bases legais do 

que se costumava denominar de terceiro setor. 

 

2.2 Movimentos Sociais 

A redemocratização do país na década de 1980 culminou na consolidação da Constituição Federal 

em 1988. Também chamada de Constituição Cidadã, o processo para a sua criação e o seu conteúdo 

final impulsionaram os debates relacionados a muitas questões sociais que, após duas décadas de 

ditadura civil militar, puderam finalmente ser expostas e problematizadas. Importantes personagens 

dessas mudanças foram e continuam sendo os Movimentos Sociais que se consolidaram 

historicamente no Brasil como agentes de transformação. O debate pretende abordar os movimentos 

sociais a partir da perspectiva que estes pressionam a arena política e levam demandas e 

reinvindicações para as agendas governamentais. 

 

2.3 Capacidades Estatais  

Por fim, ambos os temas acima são pertinentes quando se questiona e se debate sobre as 

responsabilidades e capacidades (ou, incapacidades) do Estado frente aos novos arranjos de interação 

entre Estado, Governos e Sociedade. Além disso, entende-se que o atual cenário brasileiro, constituído 

por um desenho conjuntural de crises (social, política e econômica) irá influenciar de maneira direta os 

profissionais do campo de públicas. Assim, acreditamos que o momento é de debater a conjuntura 

atual para que possamos compreendê-la juntamente com a qualificação da gestão pública, a qual visa 

influenciar a qualidade das políticas públicas.  

 

2.4 Temáticas livres 

O 10º Prêmio LICE também receberá submissões de trabalhos que não contemplem o tema 

principal do XVI ENEAP, desde que sejam inseridos nas discussões e temáticas do Campo de 

Públicas. Nesses casos, será considerada a relevância da pesquisa para o campo. 
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3. Categorias 

 

3.1 – Categoria A: Artigos de Graduandas e Graduandos 

A categoria A é exclusiva para estudantes de graduação de cursos pertencentes ao Campo de 

Públicas, que devem submeter artigos acadêmicos alinhados com o tema central do evento e/ou algum 

dos eixos temáticos estabelecidos. Os trabalhos devem ser fruto de pesquisas originais e respeitar as 

regras estabelecidas para artigos acadêmicos e as normas apresentadas neste edital. 

 

3.2 – Categoria B: Artigos de Egressas e Egressos 

A categoria B é exclusiva para egressos do Campo de Públicas e discentes de programas de pós-

graduação de departamentos pertencentes ao Campo de Públicas (Lato ou Stricto Sensu), que devem 

submeter artigos acadêmicos alinhados com o tema central do evento e/ou algum dos eixos temáticos 

estabelecidos. Os trabalhos devem ser fruto de pesquisas originais e respeitar as regras estabelecidas 

para artigos acadêmicos e as normas apresentadas neste edital. 

 

3.3 – Categoria C: Audiovisual 

A Categoria C é voltada para o recebimento de produções audiovisuais, em vídeo, que discutam 

ou divulguem projetos relacionados ao tema central do Prêmio Lice e/ou algum de seus eixos 

temáticos. Os vídeos podem ser realizados em grupo, porém é exigida a presença de, pelo menos, 

um/uma estudante de graduação de cursos pertencentes ao Campo de Públicas, responsável pela 

inscrição do trabalho. 

 

3.4 – Categoria D: Pôsteres (exclusiva para graduandos) 

A categoria D é exclusiva para estudantes de graduação de cursos pertencentes ao Campo de 

Públicas, que devem submeter resumos expandidos com temática alinhada com o tema central do 

evento e/ou algum dos eixos temáticos estabelecidos. Os trabalhos devem ser fruto de pesquisas 

originais e respeitar as regras estabelecidas para resumos expandidos e as normas apresentadas neste 

edital. Os resumos selecionados serão apresentados em formato pôster (banner) no XVI ENEAP. 
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4. Cronograma (por categorias) 

 

CATEGORIAS A e B - Artigos 

Ação Prazo 

Início das inscrições das categorias A e B 28/04/2017 

Fim do prazo de inscrições das categorias A e B 01/08/2017 

Divulgação dos trabalhos das categorias A e B aprovados para publicação 

e classificação final com lista dos aprovados para a 3º fase 
07/08/2017 

Prazo máximo para o envio das cartas de aceite dos trabalhos finalistas 

das categorias A e B 
14/08/2017 

Apresentação dos finalistas das categorias A e B XVI ENEAP 

Cerimônia de premiação do 10º Prêmio LICE XVI ENEAP 

CATEGORIA C – Audiovisual 

Ação Prazo 

Início das inscrições da categoria C 28/04/2017 

Fim do prazo de inscrições das categorias C 30/06/2017 

Realização das sessões abertas para seleção dos vídeos submetidos à 

categoria C 

10 e 

11/07/2017 

Divulgação dos vídeos classificados para as finais 17/07/2017 

Início do período de votação popular dos vídeos finalistas 21/07/2017 

Prazo máximo para o envio das cartas de aceite dos trabalhos finalistas da 

categoria C 
31/07/2017 

Fim do prazo da votação popular da categoria C 15/08/2017 

Apresentação e defesa dos finalistas XVI ENEAP 

Cerimônia de premiação do 10º Prêmio LICE XVI ENEAP 

CATEGORIA D - Pôsteres 

Ação Prazo 

Início das inscrições da categoria D 28/04/2017 

Fim do prazo de inscrições das categorias D 28/07/2017 

Divulgação dos trabalhos aprovados na categoria D 04/08/2017 

Prazo máximo para o envio das cartas de aceite dos trabalhos aprovados 

na categoria D 
11/08/2017 

Avaliação dos trabalhos da categoria D XVI ENEAP 

Cerimônia de premiação do 10º Prêmio LICE XVI ENEAP 
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5. Formato dos trabalhos 

As especificações de formatação expostas a seguir serão exigidas para a efetivação da inscrição 

dos trabalhos. Porém, em caso de dúvidas, poderão ser empregadas as normas técnicas definidas pela 

ABNT para artigos acadêmicos. 

 

5.1 – Categorias A e B 

 

✓ Editor de texto 

▪ Word do Office 2003 ou posterior, formatos .doc ou .docx; 

 

✓ Configuração das páginas 

▪ Tamanho do papel: A4 (21 cm x 29,7 cm) 

▪ Margem superior: 3 cm 

▪ Margem inferior: 2 cm 

▪ Margem esquerda: 3 cm 

▪ Margem direita: 2 cm 

 

✓ Configuração dos textos 

▪ Fonte: Times New Roman, corpo 12; 

▪ Espaçamento entre linhas: 1,5; 

▪ Alinhamento: justificado; 

▪ Numeração das páginas no rodapé, centralizado; 

▪ Artigo de Graduandos: mínimo 10 (dez), máximo 15 (quinze) páginas, incluindo 

ilustrações, referências bibliográficas e anexos; 

▪ Artigos de Egressos: mínimo 10 (dez), máximo 15 (quinze) páginas, incluindo 

ilustrações, referências bibliográficas e anexos; 

 

✓ Remissões bibliográficas, citações e notas de rodapé. 

▪ As remissões bibliográficas (citação direta e indireta) deverão figurar no corpo principal 

do texto, entre parênteses, constando o nome do autor, seguido da data de publicação da obra e do 

número da página, como no exemplo: (VERÍSSIMO, 1949, p. 77). 

▪ As citações com mais de três linhas deverão ser alocadas em destaque, com recuo de 4 

cm à direita, tamanho da fonte 11 e espaçamento simples; 

▪ Notas de rodapé apenas explicativas; 

▪ Notas de rodapé: alinhamento justificado em fonte Times New Roman, tamanho 10. 
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✓ Conteúdo da primeira página 

▪ Título do trabalho: em negrito e centralizado; 

▪ Resumo do trabalho, em único parágrafo, composto de 100 a 300 palavras, no mesmo 

idioma do trabalho, contendo: objetivo, breve menção ao quadro teórico de referência, metodologia, 

resultados e conclusões; 

▪ Palavras-chave: no mínimo 3 e no máximo 5, separadas por ponto e vírgula (;); 

▪ Início da introdução ou desenvolvimento do artigo; 

▪ NÃO COLOCAR IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA. 

 

✓ Referências Bibliográficas 

▪ As referências bibliográficas deverão constituir uma lista única no final do artigo, em 

ordem alfabética, com espaçamento simples, alinhamento à esquerda, com o espaço de uma linha entre 

cada uma das referências. 

▪ Para livros: SOBRENOME, prenome do autor. Título do livro. Cidade: Editora, Ano. 

▪ Para capítulo de livro: SOBRENOME, Pré-nome do autor. Título do capítulo. In: 

SOBRENOME, prenome do autor. Título do livro. Cidade: Editora, Ano, p. 

▪ Para artigo de periódico: SOBRENOME, Prenome do autor. Título do artigo. Título do 

Periódico. Cidade, v., n., p., mês (se tiver) Ano. 

 

5.2 – Categoria C 

▪ Os vídeos submetidos para avaliação no 10º Prêmio LICE deverão, obrigatoriamente, 

apresentar os seguintes elementos: 

▪ Conter entre 5 (cinco) e 10 (dez) minutos de duração; 

▪ Conter os créditos da produção (no início ou no final); 

▪ As filmagens podem ser feitas com aparelhos celulares, máquinas fotográficas digitais ou 

filmadora que apresentem qualidade de imagem igual ou superior à 720p. Também serão aceitas 

montagens originais com fotografias pessoais ou de domínio público; 

▪ Efeitos sonoros e diálogos inteligíveis, com boa qualidade; 

▪ Para o caso de vídeos que utilizem, no processo de edição, trilhas sonoras/músicas, 

recomenda-se a utilização de músicas de autoria própria dos autores e/ou músicos regionais, 

salvaguardando os devidos direitos autorais; 

▪ Os vídeos deverão ser postados no site Youtube.com, e o link deve ser encaminhando no 

corpo do e-mail de inscrição. 

Atenção! Recomenda-se que os vídeos tenham os efeitos sonoros e diálogos legendados. 
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5.3 – Categoria D 

Conteúdo 

Os resumos deverão apresentar as seguintes informações: 

▪ Contextualização temática; 

▪ Breve justificativa (relevância da pesquisa para o Campo de Públicas) 

▪ Objetivos da pesquisa; 

▪ Procedimentos metodológicos; 

▪ Breve referencial teórico; 

▪ Resultados/hipóteses; 

▪ Considerações finais; 

▪ Referências bibliográficas. 

 

Obs.: O(s) autor(es) poderá(ão) optar entre redigir o texto de forma corrida ou dividi-lo por 

seções na apresentação dos itens supracitados. 

 

Especificações dos resumos expandidos 

(as especificações dos pôsteres físicos serão enviadas posteriormente, apenas para os autores dos 

trabalhos selecionados). 

 

✓ Editor de texto 

▪ Word do Office 2003 ou posterior, formatos .doc ou .docx; 

 

✓ Configuração das páginas 

▪ Tamanho do papel: A4 (21 cm x 29,7 cm) 

▪ Margem superior: 3 cm 

▪ Margem inferior: 2 cm 

▪ Margem esquerda: 3 cm 

▪ Margem direita: 2 cm 

 

✓ Configuração dos textos 

▪ Fonte: Times New Roman, corpo 12; 

▪ Espaçamento entre linhas: 1,5; 

▪ Alinhamento: justificado; 

▪ Numeração das páginas no rodapé, centralizado; 

▪ Mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) páginas, incluindo as referências 

bibliográficas. 
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✓ Conteúdo da primeira página 

▪ Título do trabalho: em negrito e centralizado; 

▪ Não colocar identificação do(s) autor(es). 

 

✓ Remissões bibliográficas, citações e notas de rodapé 

▪ As remissões bibliográficas deverão figurar no corpo principal do texto, entre parênteses, 

constando o nome do autor, seguido da data de publicação da obra e do número da página, como no 

exemplo: (VERÍSSIMO, 1949, p. 77). 

▪ As citações com mais de três linhas deverão ser alocadas em destaque, com recuo de 4 

cm à direita, tamanho da fonte 11 e espaçamento simples; 

▪ Notas de rodapé apenas explicativas; 

▪ Notas de rodapé: alinhamento justificado em fonte Times New Roman, tamanho 10. 

 

✓ Referências Bibliográficas 

As referências bibliográficas deverão constituir uma lista única no final do artigo, em ordem 

alfabética. 

Para livros: SOBRENOME, prenome do autor. Título do livro. Cidade: Editora, Ano. 

Para capítulo de livro: SOBRENOME, Pré-nome do autor. Título do capítulo. In: SOBRENOME, 

prenome do autor. Título do livro. Cidade: Editora, Ano, p. 

Para artigo de periódico: SOBRENOME, Prenome do autor. Título do artigo. Título do Periódico. 

Cidade, v., n., p., mês (se tiver) Ano. 
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6. Autoria e participação 

6.1 – Categoria A 

6.1.1 - Cada trabalho submetido para categoria A poderá ter, no máximo, 4 (quatro) autores; 

6.1.2 - O(s) autor(es) deverá(ão) ser, obrigatoriamente, estudantes ativos de cursos de graduação 

do Campo de Públicas, sendo necessária a comprovação por meio de declaração ou comprovante de 

matrícula ou de vínculo em curso de graduação; 

6.1.3 - Não será permitida a inscrição de professor ou egresso ou estudante de pós-graduação 

entre os autores; 

6.1.4 - Os artigos deverão ser fruto de pesquisas originais; ou inseridas em discussões de grupo 

ou base de pesquisa ou projeto de extensão; ou pesquisa monográfica orientada por professor com 

titulação de mestre ou doutor. 

6.1.5 - No caso dos artigos aprovados para publicação em anais eletrônicos do 10º Prêmio LICE, 

é obrigatória a inscrição do autor ou de pelo menos um dos autores no XVI ENEAP; 

6.1.6 - No caso dos artigos finalistas do 10º Prêmio LICE com apenas UM autor, é obrigatória a 

inscrição e a participação do autor no XVI ENEAP; 

6.1.7 - No caso dos artigos finalistas do 10º Prêmio LICE com coautoria, é obrigatória a 

participação de pelo menos UM autor, devidamente inscrito no XVI ENEAP; 

 

6.2 – Categoria B 

6.2.1 - Cada trabalho submetido para categoria B poderá ter, no máximo, 4 (quatro) autores; 

6.2.2 - Os autores deverão ser, obrigatoriamente, estudantes egressos de cursos de graduação do 

Campo de Públicas ou alunos ativos de programas de pós-graduação do Campo de Públicas (Lato ou 

Stricto Sensu), sendo necessária a comprovação por meio de histórico ou declaração de conclusão ou 

declaração/comprovante de matrícula em curso de pós-graduação (Lato ou Stricto Sensu); 

6.2.3 - Será permitida a inscrição de professor orientador como autor; 

6.2.4 - Os artigos deverão ser fruto de pesquisas originais; ou inseridas em discussões de grupo 

ou base de pesquisa ou projeto de extensão; ou pesquisa monográfica orientada por professor com 

titulação de mestre ou doutor; ou discussões e resultados apresentados em dissertação de mestrado ou 

de tese de doutoramento; 

6.2.5 - No caso dos artigos aprovados para publicação em anais eletrônicos do 10º Prêmio LICE, 

é obrigatória a inscrição do autor ou de pelo menos um dos autores no XVI ENEAP; 

6.2.6 - No caso dos artigos finalistas do 10º Prêmio LICE com apenas UM autor, é obrigatória a 

inscrição e a participação do autor no XVI ENEAP; 

6.2.7 - No caso dos artigos finalistas do 10º Prêmio LICE com coautoria, é obrigatória a 

participação de pelo menos UM autor, devidamente inscrito no XVI ENEAP; 
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6.3 – Categoria C 

6.3.1 - A equipe idealizadora do vídeo deve ser composta por, no máximo, 6 (seis) pessoas; 

6.3.2 - Pelo menos UM dos autores deve ser, obrigatoriamente, estudante ativo de curso de 

graduação do Campo de Públicas, sendo necessária a comprovação por meio de declaração ou 

comprovante de matrícula ou de vínculo; 

6.3.3 - A inscrição do vídeo deverá ser de responsabilidade autor aluno ativo de curso de 

graduação do Campo de Públicas; 

6.3.4 - No caso dos vídeos finalistas do 10º Prêmio LICE, será obrigatória a inscrição e a 

presença do autor aluno ativo de curso de graduação do Campo de Públicas no XVI ENEAP. 

 

6.4 – Categoria D 

6.4.1 - Cada trabalho submetido para categoria D poderá ter, no máximo, 3 (três) autores; 

6.4.2 - O(s) autor(es) deverá(ão) ser, obrigatoriamente, estudantes ativos(as) de cursos de 

graduação do Campo de Públicas, sendo necessária a comprovação por meio de declaração ou 

comprovante de matrícula; 

6.4.3 - Não será permitida a inscrição de professor(a) ou egresso(a) ou estudante de pós-

graduação entre os autores; 

6.4.4 - Os resumos expandidos deverão ser fruto de pesquisas originais, inseridas em grupo ou 

base de pesquisa; pesquisas em andamento; resultados de projetos de pesquisa, extensão ou monitoria; 

apresentação de novos procedimentos metodológicos; ou pesquisa monográfica orientada por 

professor com titulação de mestre ou doutor. 

6.4.5 - No caso dos resumos expandidos aprovados para apresentação no 10º Prêmio LICE, é 

obrigatória a inscrição do autor(a) ou de pelo menos um(a) dos(as) autores(as) no XVI ENEAP; 

 

6.5 – É vedada a participação de qualquer um dos membros da Coordenação do 10º Prêmio 

LICE e demais coordenadores do XVI ENEAP como autor(a) ou membro de equipe idealizador de 

produção audiovisual. 
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7. Inscrição 

7.1 - Para concorrer ao 10º Prêmio LICE, os(as) interessados(as) deverão submeter seus trabalhos 

por meio do e-mail premio.lice2017@gmail.com; 

7.2 - Não serão aceitos trabalhos submetidos após o fim do prazo máximo estabelecido para a 

respectiva categoria neste edital; 

7.3 - Em caso de trabalhos com mais de um(a) autor(a) (categorias A, B e D), o(a) autor(a) que 

realizar a submissão será considerado(a) o(a) responsável pelo trabalho; 

7.4 - A inscrição dos trabalhos da categoria C deverá ser realizada exclusivamente por estudantes 

ativos de cursos de graduação do Campo de Públicas; 

7.5 - Após o recebimento do e-mail de submissão do trabalho, a coordenação do 10º Prêmio LICE 

realizará a triagem e confirmará ou não a inscrição em um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis; 

7.6 - Depois de confirmada a inscrição, a coordenação do 10º Prêmio LICE enviará para o(a)  

responsável o formulário de participação, que deverá ser respondido em, no máximo, 2 (dois) dias 

úteis; 

7.7 - Os trabalhos não aprovados pela triagem da coordenação do 10º Prêmio LICE poderão ser 

corrigidos por seus autores e submetidos novamente, desde que dentro do prazo máximo de submissão 

da respectiva categoria; 

7.8 - As inscrições das categorias deverão seguir as seguintes instruções: 

7.8.1 – Categorias A e B 

Para a realização da inscrição nas categorias A e B, o(a) autor(a) ou o(a) responsável deverá 

enviar no anexo do e-mail os seguintes arquivos: 

 

I) Artigo completo nas normas estabelecidas no item 5.1 desse edital, SEM o(s) nomes do(s) 

autor(es) ou qualquer outro elemento que possa identificá-lo(s); 

II) Para a categoria A: declaração ou comprovante de matrícula ou de vínculo do(s) autor(es) em 

curso de graduação do Campo de Públicas; 

III) Para a categoria B: histórico de curso de graduação ou cópia de diploma ou declaração ou 

comprovante de matrícula ou de vínculo em curso de pós-graduação do Campo de Públicas; 

No campo “assunto” do email, o autor ou o responsável deverá seguir a seguinte ordenação: 
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Inscrição – Categoria_____  

1. Título do Trabalho: 

2. Autor(es): 

3. Instituição(ões): 

4. Resumo: 

 

Inscrição – Categoria C 

5. Título do Trabalho: 

6.  Autor(es): 

7. Instituição(ões): 

8. Diretor(a): 

9. Link do vídeo (Youtube ou Vimeo): 

10. Sinopse do vídeo 

 

 

Inscrição_[Categoria]_NOME E SOBRENOME 

 

Exemplo 1: Inscrição_[A]_RODRIGO CAMBARÁ 

Exemplo 2: Inscrição_[B]_ANA_TERRA 

No corpo do e-mail, o autor ou responsável pelo trabalho deverá enviar as seguintes informações: 

 

 

            7.8.2 – Categoria C 

Para a realização da inscrição na categoria C, o(a) responsável deverá enviar no anexo do e-mail 

os seguintes arquivos: 

1) Termo(s) de autorização de uso de imagem e produção audiovisual (Anexo 01) assinada por 

todos(as) os(as) autores(as) (um por autor); 

2) Responsável pela submissão: declaração ou comprovante de matrícula ou de vínculo em curso 

de graduação do Campo de Públicas; 

3) Demais autores: declaração ou comprovante de matrícula ou de vínculo em curso de graduação 

do Campo de Públicas ou qualquer outra área do conhecimento; 

No campo “assunto” do email, o autor ou o responsável deverá seguir a seguinte ordenação: 

 

Inscrição_[Categoria]_NOME E SOBRENOME 

 

Exemplo 1: Inscrição_[C]_RODRIGO CAMBARÁ 

 

No corpo do e-mail o autor ou responsável pela produção audiovisual deverá enviar as seguintes 

informações: 
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Inscrição – Categoria D  

1. Título do Trabalho: 

2. Autor(a)(es/as): 

3. Instituição(ões): 

 

 

 

7.8.3 Categoria D 

Para a realização da inscrição na categoria D, o(a) autor(a) ou responsável deverá enviar no anexo 

do e-mail os seguintes arquivos: 

I) Resumo expandido nas normas estabelecidas no item 5.3 desse edital, SEM o(s) nomes do(s) 

autor(es) ou qualquer outro elemento que possa identificá-lo(s); 

II) Declaração ou comprovante de matrícula ou de vínculo do(s) autor(es) em curso de graduação 

do Campo de Públicas; 

No campo “assunto” do e-mail, o autor ou o responsável deverá seguir a seguinte ordenação: 

Inscrição_[Categoria]_NOME E SOBRENOME 

 

Exemplo 1: Inscrição_[D]_ANA TERRA 

 

No corpo do e-mail o autor ou responsável pela produção audiovisual deverá enviar as seguintes 

informações: 
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8. Avaliação 

8.1 – Categorias A e B 

8.1.1 – Primeira fase: Triagem 

Será realizada pela coordenação do 10º Prêmio LICE e terá como objetivo verificar que os 

trabalhos submetidos atendem as exigências do edital, com poder de eliminar do processo de avaliação 

os trabalhos que não estiverem dentro das normas. Além disso, por meio da triagem serão definidos os 

dois avaliadores que emitirão parecer para o artigo, de acordo com a temática de estudo. 

Obs.: os autores dos trabalhos reprovados na triagem poderão corrigir os problemas apontados e 

submeter o trabalho novamente, desde que dentro do prazo máximo de submissão das categorias, 

estabelecido no edital. 

 

8.1.2 – Segunda fase: Avaliação por pares 

Os artigos aprovados na triagem serão encaminhados para DOIS avaliadores, integrantes do 

conselho consultivo do Prêmio LICE/ENEAP (professores de cursos do Campo de Públicas). Serão 

aplicadas as regras de avaliação por pares às cegas e os avaliadores emitirão dois tipos de pareceres 

para os artigos: 

 

I) Publicação em Anais Eletrônicos: os avaliadores indicarão se o artigo é recomendável ou não 

para publicação nos anais eletrônicos do Prêmio LICE. A recomendação dos avaliadores poder ser 

condicionada à realização de correções e/ou sugestões por parte dos autores. 

Todos os trabalhos recomendados para publicação por dois avaliadores serão inseridos nos anais 

eletrônicos, independente de serem ou não finalistas de suas respectivas categorias. 

Em caso de resultados conflitantes entre os avaliadores, será realizada uma terceira avaliação, por 

membro do conselho consultivo do Prêmio LICE. 

 

II) Pontuação de classificação: os dois avaliadores emitirão nota de 0 (zero) a 100 (cem) para os 

artigos submetidos. Esta será a nota de classificação, decisiva para a classificação no 10º Prêmio LICE 

e será subdividido em seis critérios de avaliação. 
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Critérios de avaliação: 

ITEM CRITÉRIO 
VALOR 

(pontos) 

A Relevância científica 25 

B Coerência e capacidade de argumentação 20 

C Fundamentação teórica 20 

D Uso das fontes/dados e metodologia 15 

E Bibliografia (atual e relevante) 10 

F 
Estrutura textual (incluindo o uso de imagens, gráficos, tabelas e 

quadros). 
10 

TOTAL 100 

 

As notas dos dois avaliadores (A1 e A2) serão somados e divididos por 2 (média simples). Os 

seis artigos que obtiverem as maiores notas finais do artigo (NFA) serão classificados para a 3ª fase. 

Obs.: Para a avaliação final, o NFA terá peso 6. 

 

8.1.3 – Terceira fase: Avaliação da apresentação no XVI ENEAP 

Os seis artigos aprovados para a terceira fase estarão aptos a serem apresentados por seu(s) 

autor(es) no XVI ENEAP. Será obrigatória a apresentação do autor (ou de pelo menos um autor, em 

caso de artigos com coautoria), devidamente inscrito no XVI ENEAP e estudante (no caso da 

categoria A) ou ex-estudante (no caso da categoria B) de curso pertencente ao Campo de Públicas. 

Será concedido o tempo de 15 minutos para apresentação e o trabalho será avaliado por 3 

professores(as) do Campo de Públicas, que poderão fazer UMA pergunta cada ao(s) apresentador(es) e 

emitirão notas de 0 (zero) a 100 (cem), dividida em cinco critérios. 

 

Critérios de avaliação: 

ITEM CRITÉRIO 
VALOR 

(pontos) 

A Postura científica/acadêmica 10 

B Procedimentos didáticos 20 

C Relevância da pesquisa para o Campo de Públicas 30 

D Relevância da pesquisa para a temática do XVI ENEAP  20 

E 
Coerência do argumento principal e da articulação entre dados e 

resultados 
20 

TOTAL 100 
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A nota final da apresentação (NFP) será o resultado da média simples das notas dos três 

avaliadores e terá peso 4 para a classificação final do trabalho (CFT). 

 

A classificação final do trabalho (CFT) será obtida por meio da seguinte fórmula: 

 

 

 

Serão considerados como vencedores os três primeiros colocados, de acordo com as notas de 

classificação final do trabalho (CFT). 

 

Serão considerados como critérios de desempates, em ordem de prioridade: 1º - a maior nota final 

do artigo (NFA); 2º - a maior nota final de apresentação (NFP); 3º - médias das notas atribuídas pelos 

avaliadores no critério “Relevância da pesquisa para o Campo de Públicas”, na apresentação. 

 

8.2 – Categoria C 

8.2.1 - Primeira fase: Triagem 

Será realizada pela coordenação do Prêmio Lice e terá como objetivo verificar que os vídeos 

submetidos atendem as exigências desse edital, com poder de eliminar do processo de avaliação 

aqueles que não estiverem dentro das normas. Além disso, será conferida a documentação referente 

aos direitos de uso de imagem. 

Serão verificados os seguintes elementos: 

A. Respeito ao tempo mínimo de 5 minutos e máximo de 10 minutos de duração do vídeo; 

B. Presença dos créditos finais; 

C. Qualidade do áudio; 

D. Qualidade da imagem; 

E. Existência de falhas de edição. 

 

Obs.: os autores dos vídeos reprovados na triagem poderão corrigir os erros apontados e submeter 

a produção novamente, desde que dentro do prazo máximo de submissão da categoria, estabelecido no 

edital. 

 

8.2.2 – Banca de seleção 

Os vídeos aprovados na triagem serão avaliados por uma comissão formada por três professores, 

em sessões abertas ao público, em instalações do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da 

(NFA x 6) + (NFP x 4) / 10 = CFT 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os vídeos serão apresentados à comissão 

avaliadora por ordem de submissão. 

 

ITEM CRITÉRIOS 
VALOR 

(pontos) 

A Relevância do vídeo para o Campo de Públicas 30 

B Capacidade de apresentar e transmitir a ideia central 30 

C Criatividade 20 

D Qualidade técnica (imagem e som) e de edição 20 

TOTAL 100 

 

As notas dos três avaliadores (A1, A2 e A3) serão somadas e divididas por 3 (média simples). Os 

cinco vídeos que obtiverem as maiores notas finais de classificação (NFC) serão classificados para a 3ª 

fase. 

Atenção! A nota final de classificação (NFC) dos vídeos na segunda fase não terá peso/valor para 

a obtenção da nota da classificação final (CF). 

 

8.2.3 – Terceira fase: votação popular 

Os cinco vídeos classificados para a terceira fase são disponibilizados para votação popular no 

site Youtube.com, em canal criado pela coordenação do 10º Prêmio LICE. 

A votação no site permanecerá aberta até 24h antes da cerimônia de premiação do 10º Prêmio 

LICE, a ser realizada durante o XVI ENEAP. A divulgação individual dos vídeos será de 

responsabilidade dos seus respectivos autores, ficando a coordenação do Prêmio LICE responsável 

pela divulgação geral dos classificados, em rede social e no site do XVI ENEAP. 

A votação será por meio da atribuição de Like/Curtir para os vídeos classificados. Ao vídeo que 

obtiver o maior número de Like/Curtir será atribuída a nota 100; aos demais serão atribuídas notas 

proporcionais à quantidade de Like/Curtir quer receberam. 

Para a avaliação final, a nota obtida pela votação popular (NFV) terá peso 5. 

 

8.2.4 – Quarta fase: apresentação no XVI ENEAP 

Os cinco vídeos classificados serão apresentados em sessão aberta durante o ENEAP 2016 e 

avaliados por uma banca formada por três professores do Campo de Públicas, de instituições 

diferentes. 

Será obrigatória a presença de pelo menos um dos idealizadores do vídeo, obrigatoriamente 

inscrito no ENEAP 2016 e aluno ou ex-aluno de curso pertencente ao Campo de Públicas. 

Os idealizadores terão 3 minutos para realização da apresentação de seus vídeos, antes da 

exibição. 



 

20 
 

Após a exibição, a banca avaliadora fará UMA pergunta aos idealizadores, que terão 4 minutos 

para responder. 

Por fim, os idealizadores terão 3 minutos para defesa de seus vídeos. 

Os três avaliadores emitirão notas de 0 (zero) a 100 (cem), de acordo com os seguintes critérios: 

 

ITEM CRITÉRIOS 
VALOR 

(pontos) 

A Relevância do vídeo para o Campo de Públicas 30 

B Capacidade de apresentar e transmitir a ideia central 30 

C Criatividade 20 

D Qualidade técnica (imagem e som) e de edição 10 

E Respostas das perguntas feitas pelos avaliadores 10 

TOTAL 100 

 

A nota final da apresentação dos vídeos (NFP) será o resultado da média simples das notas dos 

três avaliadores e terá peso 5 para a classificação final (CF). 

A classificação final (CF) será obtida por meio da seguinte fórmula: 

 

 

 

Será considerado vencedor da categoria C o vídeo que obtiver a maior nota de classificação final 

(CF). 

Serão considerados como critérios de desempate, em ordem de prioridade: 1º - a nota obtida pela 

votação popular (NFV); e, 2º - a nota final da apresentação dos vídeos (NFP). 

8.3 – Categoria D 

8.3.1 Primeira fase: Triagem 

Será realizada pela coordenação do 10º Prêmio LICE e terá como objetivo verificar que os 

resumos expandidos submetidos atendem as exigências contidas no item 5.3 desse edital, com poder 

de eliminar do processo de avaliação os trabalhos que não estiverem dentro das normas. Além disso, 

por meio da triagem serão definidos os dois avaliadores que emitirão parecer para o artigo, de acordo 

com a temática de estudo. 

 

Obs.: os autores dos resumos expandidos reprovados na triagem poderão corrigir os problemas 

apontados e submeter o trabalho novamente, desde que dentro do prazo máximo de submissão da 

categoria, estabelecido no edital. 

 

(NFV x 5) + (NFP x 5) / 10 = CF 
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8.3.2 Segunda fase: Seleção 

Os resumos expandidos submetidos serão avaliados por dois pareceristas, egressos de cursos do 

Campo de Públicas e/ou discentes de programas de pós-graduação do Campo de Públicas. 

Os avaliadores darão pareceres “positivo” ou “negativo” para os resumos expandidos. Os 

trabalhos que receberem dois pareceres positivos serão apresentados no formato pôster (banner) no 

XVI ENEAP. Em caso de pareceres conflitantes, uma terceira avaliação será realizada. 

 

Os avaliadores aferirão sobre os seguintes critérios: 

a) Relevância da pesquisa para o Campo de Públicas (justificativa); 

b) Fundamentação teórica; 

c) Metodologia e uso das fontes e dados; 

d) Apresentação dos objetivos; 

e) Apresentação da problemática; 

f) Apresentação de hipóteses/resultados. 

 

8.3.3 Terceira fase: Apresentação e avaliação no XVI ENEAP 

Os trabalhos que receberem pareces positivo por dois pré-avaliadores serão apresentados no 

formato pôster (banner) no XVI ENEAP e avaliados por dois professores e/ou discentes de programas 

de pós- graduação do Campo de Públicas. 

Os avaliadores emitirão notas de 0 (zero) a 100 (cem), divididas nos seguintes critérios: 

 

ITEM CRITÉRIO 
VALO 

(pontos) 

A Relevância para o Campo de Públicas 25 

B Apresentação oral do trabalho 25 

C Fundamentação teórica e bibliográfica 20 

D 
Disposição geral dos elementos no pôster (imagens, textos, 

gráficos, etc) 
15 

E Apresentação dos dados (gráficos, quadros, tabelas) 15 

TOTAL 100 

 

As notas dos dois avaliadores (A1 e A2) serão somadas e divididas por dois (média simples). 

Serão considerados como vencedores os três primeiros colocados, de acordo com as notas de 

classificação final dos pôsteres (CFP). 

Serão considerados como critérios de desempate, em ordem de prioridade: 1º a média das duas 

notas obtidas no critério A da avaliação (Relevância para o Campo de Públicas); 2º a média das duas 
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notas obtidas no critério B (Apresentação oral do trabalho); 3º a média das duas notas obtidas no 

critério C (Fundamentação teórica e bibliográfica). 
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9. Premiação e certificado 

9.1 – Categoria A 

1º colocado: R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais);  

2º colocado: R$ 1.000 (um mil reais); 

3º colocado: R$ 700 (setecentos reais). 

 

9.2 – Categoria B 

1º colocado: R$ 1.000 (um mil reais); 

2º colocado: R$ 700 (setecentos reais);  

3º colocado: R$ 500 (quinhentos reais). 

 

9.3 – Categoria C 

1º colocado: R$ 1.000 (um mil reais); 

 

9.4 – Categoria D 

1º colocado: R$ 1.000 (um mil reais); 

2º colocado: R$ 700 (setecentos reais);  

3º colocado: R$ 500 (quinhentos reais). 

 

9.7 - Os autores de trabalhos finalistas presentes na apresentação receberão certificado pela 

apresentação do trabalho; 

9.8 - Além do certificado de apresentação, os autores de trabalhos classificados em 1º, 2º e 3º de 

cada categoria receberá certificação que ateste isso; 

9.9 - Os valores serão pagos exclusivamente aos vencedores devidamente inscritos e presentes no 

XVI ENEAP ou a representantes legais, com apresentação de procuração assinada e autenticada em 

cartório pelo(s) autor(es). Em caso de ausência sem representação, o prêmio será concedido ao 

próximo na ordem de classificação final dos trabalhos. 
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10. Disposições legais e gerais 

 

10.1 - Ao submeter artigos ou vídeos para avaliação no 10º Prêmio LICE, o(s) autor(es) 

estará(ão), automaticamente, se declarando conhecedor(es) do conteúdo deste edital; 

10.2 - Ao submeter artigo ou vídeo para avaliação no 10º Prêmio LICE, o(s) autor(es) 

concorda(m) em ceder ao Prêmio Lice, ao ENEAP e à FENEAP os direitos de uso e divulgação dos 

trabalhos, desde que garantidos os direitos autorais e sem fins lucrativos; 

10.3 - Ao submeter artigo ou vídeo para avaliação no 10º Prêmio LICE, o(s) autor(es) 

concorda(m) em ceder ao Prêmio Lice, ao ENEAP e à FENEAP o uso dos trabalhos em eventuais 

publicações (impressas e/ou digitais) relacionadas, exclusivamente, ao Prêmio Lice e ao ENEAP, 

desde que garantidos os direitos autorais e sem fins lucrativos; 

10.4 - Não haverá ônus algum ao(s) autor(es) que publicar(em), posteriormente, seu artigo em 

revista acadêmica especializada ou em anais de eventos acadêmico; 

10.5 - Cada autor poderá submeter apenas UM trabalho por categoria; 

10.6 - É permitido ao autor submeter em mais de uma categoria, desde que não infrinja as regras 

de submissão estabelecidas para cada categoria neste edital; 

10.7 – A Coordenação do 10º Prêmio LICE se reserva no direito de cancelar a premiação, parcial 

ou integralmente, do 10º Prêmio LICE diante das seguintes situações: 

10.7.1 – Caso não seja alcançado o número mínimo de 18 artigos submetidos para a categoria A 

(3x o número de finalistas da categoria); 

10.7.2 – Caso não seja alcançado o número mínimo de 18 artigos submetidos para a categoria B 

(3x o número de finalistas da categoria); 

10.7.2 – Caso não seja alcançado o número mínimo de 10 vídeos submetidos para a categoria C 

(2x o número de finalistas da categoria); 

10.7.3 – Caso não seja alcançado o número mínimo de 21 resumos expandidos submetidos para a 

categoria D (7x o número de vencedores da categoria)10.8 – Casos omissos nesse edital serão 

resolvidos pela Coordenação do 10º Prêmio LICE 
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11. Coordenação do 10º Prêmio Lice 

 

Cristiano Santos - Gianna Vargas - Emanuele Glaeser - Nicolas Alcântara 

 

 

 

 

Agradecemos a colaboração dada pelos membros da Coordenação do 9º Prêmio Lice (COERN). 

O excelente trabalho realizado por vocês em Natal/RN tornou o trabalho da atual equipe muito mais 

fácil. 

 

 

 

 

 

Contato: premio.lice2017@gmail.com 

 

 

 

 


