Convite para integrar a Comissão Científica

Caro (a) Senhor (a),
Temos o prazer de convidá-lo (a) para integrar a Comissão Científica do I SiBOGU – Simpósio Brasileiro
Online de Gestão Urbana - que se realizará entre os dias 26 e 28 de abril de 2017.
Página do Evento: www.sibogu2017.org
Informamos que o docente e/ou pesquisado com titulação mínima de doutor (a), com formação na área
arquitetura e urbanismo, engenharia civil ou em áreas afins, pode colaborar com a ANAP emitindo
parecer no I SiBOGU.
Para se inscrever como "PARECERISTA" e integrar a "COMISSÃO CIENTÍFICA" acesse a “ÁREA DO
PARECERISTA”
http://www.amigosdanatureza.org.br/eventos/parecerista
E siga os seguintes passos:
1)
2)
3)

Faça um cadastro preliminar;
Posteriormente, acesse novamente e se cadastre no I SiBOGU;
Nesta fase, o parecerista deverá indicar os Eixos Temáticos que tem mais afinidade.

Os trabalhos a serem avaliados estão divididos na Categoria de "RESUMO EXPANDIDO" e "ARTIGO
COMPLETO", sendo que os mesmos estarão vinculados a um dos Eixos Temáticos:















Acessibilidade e Mobilidade Urbana
Arborização Urbana
Espaços Livres de Uso Público
Geração de Renda e o Desenvolvimento Sustentável
Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos
Gestão de Riscos e Desastres Urbanos
Gestão Qualitativa de Obras Públicas
Governança Pública
Habitação e a Gestão de Territórios Informais
Participação Popular e o Direito à Cidade
Planos e Projetos Urbanísticos
Políticas Públicas e o Meio Ambiente
Rios Urbanos e a Infraestrutura Verde
Saneamento Ambiental

A emissão dos pareceres será feita por meio do preenchimento de um "QUESTIONÁRIO ONLINE",
observando os seguintes quesitos:


Adequação do título do trabalho ao conteúdo
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Aderência do título do trabalho ao eixo temático
Clareza na apresentação dos objetivos
Relação do estudo proposto com o método de trabalho
Apresentação dos resultados
Coerência nas conclusões/considerações finais
Referencias (bibliográficas) deve ser adequadas e atuais
A redação deve estar clara e bem estruturada;
O texto deve estar correto do ponto de vista gramatical e ortográfico
Relevante do trabalho
Originalidade do trabalho
O trabalho deve atender as normas da ABNT

Caberá ao parecerista atribuir uma nota de 0 a 10 pontos em cada um dos itens acima mencionados. Os
trabalhos que obtiverem a pontuação:
0 a 30 pontos – será considerado RECUSADO
31 a 60 pontos – será encaminhado para CORREÇÃO
61 a 120 pontos – será considerado APROVADO
Informamos que será solicitado no máximo 5 (cinco) pareces por colaborador.
Durante esse processo, o parecerista poderá acessar "ÁREA DO PARECERISTA" e emitir
um "CERTIFICADO ONLINE" referente a sua colaboração no I SiBOGU.

CALENDÁRIO

15 de Março de 2017
Último dia para "SUBMISSÃO DE TRABALHO" (Resumo Expandido e Artigo
Completo)
31 de Março de 2017
Divulgação dos trabalhos aprovados na "ÁREA DOS USUÁRIOS"
10 de Abril de 2017
Prazo final para os apresentadores inscritos na "CATEGORIA NÃO PRESENCIAL /
ONLINE" encaminharem a apresentação (formato PPT ou PPTX) e o Link do YOUTUBE
referente ao vídeo da apresentação.
15 de Abril de 2017
Último dia para inscrições gratuitas na "CATEGORIA OUVINTE"
Último dia para efetivação das inscrições dos trabalhos no "PAINEL FINANCEIRO"
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26 e 28 de Abril de 2017
Realização do Evento
10 de Maio de 2017
Liberação dos "CERTIFICADOS" na "ÁREA DOS USUÁRIOS"
Em caso de duvida, entre em contato pelo e-mail: sibogu@amigosdanatureza.org.br
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