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V Encontro Nacional de Administração e Pensamento Social Brasileiro: 
A Contribuição dos Intérpretes da Amazônia 
(Manaus-AM / 25 a 27 de Novembro de 2014) 

http://abrasuff.blogspot.com.br 
 
 

Submissão de Trabalhos 
 

Objetivos do Encontro: 

- Discutir o ‘espaço-dinâmica organizacional’ (MARTINS, 2012)* brasileiro e, em especial, o da e 
sobre a Amazônia, com referência no pensamento social e nas interpretações do Brasil. 

- Atrair pesquisadores para integrarem a rede internacional de estudos da Administração 
Brasileira, liderada pelo ABRAS, que está formada por cerca de 50 instituições representantes das 
cinco regiões do País e de países do Continente Americano e da Península Ibérica. 

- Contribuir para o processo de construção de uma sociedade nacional soberana, democrática e 
comprometida com a justiça social, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, a partir 
da reflexão sobre as singularidades do nosso universo geográfico, político e cultural, e da 
cosmogonia que este vem elaborando ao longo de sua história. 

 

Breve Histórico: 

O Núcleo de Estudos de Administração Brasileira (ABRAS), sediado no Programa de Pós-
Graduação em Administração da Universidade Federal Fluminense (PPGAd/UFF), com o seu 
projeto: Contribuições do Pensamento Social Brasileiro para a Qualificação do Ensino e da 
Pesquisa em Administração, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do 
Ensino Superior (CAPES), realizará, de 25 a 27 de novembro de 2014, o V Encontro Nacional de 
Administração e Pensamento Social Brasileiro, com o tema: A Contribuição dos Intérpretes da 
Amazônia, na cidade de Manaus (AM), tendo como instituição anfitriã a Fundação Amazônica de 
Defesa da Bioesfera (FDB). 

Os encontros nacionais do ABRAS anteriores se deram: 

I Encontro: Rio de Janeiro, EBAPE/FGV, 2010; 

II Encontro: Porto Alegre, PPGA/UFRGS, 2011; 

III Encontro: Niterói, UFF/PPGAd, 2012 e 

IV Encontro: Niterói, UFF/PPGAd, 2013 

Já os eventos internacionais ocorreram: 

I Encuentro de Administración y Pensamiento Social Latinoamericano: Niterói (BR), UFF/PPGAd, 
novembro de 2013; 
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II Encuentro de Administración y Pensamiento Social Latinoamericano: Quito (EC), Universidad 
Andina Simón Bolívar(EC)/Escuela Politécnica Nacional (EC)/UFF-PPGAd (BR), março de  2014; 

III Encuentro de Administración y Pensamiento Social Latinoamericano, a ser realizado: 
Barranquilla (CO), Universidad Simón Bolívar (CO)/Universidad Andina Simón Bolívar (EC)/Escuela 
Politécnica Nacional (EC)/UFF-PPGAd (BR), 2015. 

 

Normas Gerais para Submissão de Trabalhos: 
 
A submissão de propostas de trabalhos acadêmicos ao Evento se fará, exclusivamente, 
através da remessa dos resumos expandidos dos mesmos para o endereço indicado.  

 Os resumos expandidos deverão ter a estrutura lógica de trabalhos científicos: 
introdução, questão/problema estudado, perspectiva onto-epistemo-metodológica da 
análise, análise, considerações finais/conclusões e referências (não necessariamente 
nesta ordem).  

 Os trabalhos obedecerão, obrigatoriamente, as seguintes regras de proposição: em 
língua portuguesa; entre 3 e 4 laudas, papel formato A4, orientação retrato, fonte Times 
New Roman 12, espaçamentos simples, parágrafos justificados sem recuo, espaçamento 
entre parágrafos: uma linha; margens: superior, inferior e direita: 2,5 cm e esquerda: 3,0 
cm. 

 Serão analisadas, somente, as propostas (máximo de duas por autor) recebidas até às 
23h59min do dia 05/10/2014 (domingo). 

 Os trabalhos devem ser enviados na extensão doc ou docx e não podem, sob hipótese 
alguma, possuir identificação. Aqueles cuja autoria for identificada serão excluídos do 
evento (verifique “propriedades” do arquivo para evitar identificação oculta). No 
momento da submissão o remetente deve escrever no corpo do e-mail: TÍTULO, 
AUTORES, INSTITUIÇÃO, e-mail de contato e telefone.  

 A submissão de proposta de trabalhos será feita, exclusivamente, para o endereço 
eletrônico: submissaoabrasuff@gmail.com 
 

Critérios de Seleção dos Trabalhos: 

Afinidade com a temática do Evento e com os seus eixos temáticos. 

Originalidade e relevância. 

Qualidade do texto, com referência às normas universais para escritos acadêmicos. 

Obediência às normas de apresentação/elaboração acima.  

Não caberão recursos às decisões da Comissão de Seleção dos Trabalhos. 

 

Eixos Temáticos/Mesas: 

1. Análise Organizacional e Pensamento Social Brasileiro 
2. O Pensamento Social sobre a Amazônia na Visão de Fora 
3. O Pensamento Social da Amazônia Oriental Brasileira 
4. O Pensamento Social da Amazônia Ocidental Brasileira 

 

(*) MARTINS, Paulo Emílio Matos O ‘Espaço-Dinâmica Organizacional’ em Perspectiva Histórica. In: VIEIRA, Hugo C.; 
GALVÃO, Nara N. P.; SILVA, Leonardo D. (org.) Brasil Holandês: História, Memória e Patrimônio Compartilhado. 1ª ed. São 

Paulo: Alameda: Instituto Ricardo Brennand, 2012, v.1, p. 327-341. 
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