CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS
VI Colóquio Internacional de Epistemologia e Sociologia
da Ciência da Administração
Florianópolis, 26, 27 e 28 de abril de 2017

O colóquio tem quatro subtemas:
I.

Análise Epistemológica da Administração

II.

Sociologia da Ciência da Administração

III.

Racionalidade nas Organizações

IV.

Análise Epistemológica de Domínios Específicos

Comissão Organizadora:
Maurício Serva; Raphael Schlickmann; Vanêssa P. Simon; Danilo Melo; Gustavo
Matarazzo; Sérgio Boeira; Tiago Bini; Jorge Sturmer; Diego Domingos; Juliana
Carraro; Nadja Aires.

1. Objetivos do Colóquio

a.

Promover um evento de referência aos estudos sobre epistemologia e
sociologia da ciência da administração em âmbito internacional;

b.

Integrar pesquisadores em uma rede cujas temáticas sejam pertinentes e
contribuam para o desenvolvimento do conhecimento da área;

c.

Fomentar discussões sobre o rigor na produção científica, com destaque
para a problemática da epistemologia e da sociologia da ciência nos
estudos organizacionais.

2. Datas importantes

20/06/2016 - Início das submissões dos artigos e das inscrições para o evento
06/02/2017 - Término das submissões
27/02/2017 - Divulgação dos resultados
15/03/2017 - Data limite de inscrição para autores de trabalhos aprovados
15/03/2017 - Data limite de inscrição com desconto
26, 27 e 28/04/2017 - Realização do Colóquio

3. Subtemas
I. Análise Epistemológica da Administração (ANE)
-

estudos sobre as bases epistemológicas das teorias de administração e das
organizações;

-

novas perspectivas sobre ideologia e ciência em administração;

-

estágio atual e desdobramentos da epistemologia da administração;

-

questões e tendências da administração enquanto ciência social aplicada;

-

possibilidades e limites da análise multiparadigmática;

-

debate sobre a fragmentação da teoria das organizações;

-

tendências e sofisticação do paradigma funcionalista;

-

desafios ao paradigma crítico: construção teórica e aplicabilidade na gestão.

II. Sociologia da Ciência da Administração (SOC)
-

abordagem do campo da administração, sob o ponto de vista das suas
instituições;

-

interação entre os atores do campo da administração: poder, interesse,
trocas
lógicas de ação;

simbólicas,

estratégias

e

-

condições sociohistóricas da elaboração e da divulgação da produção
científica nesta área;

-

interface entre história da ciência e sociologia da ciência da administração.

-

ideologia econômica da ciência e a repolitização do campo: rankings e
indexadores, gerencialismo da ciência, produtivismo, industrialização e slow
science (para maiores informações: http://goo.gl/svo9ke).

III. Racionalidade nas Organizações (RAC)
-

impactos dos estudos sobre racionalidade no avanço da epistemologia da
administração;

-

gestão e racionalidade: propostas de avanço do conhecimento;

-

tensão entre racionalidades na prática da gestão;

-

decorrências da abordagem de Guerreiro Ramos.

IV. Análise Epistemológicas de Domínios Específicos (ADE)
-

análise epistemológica da produção científica em domínios conexos à
administração,

com

ênfase

em

temas

emergentes,

tais

como:

empreendimentos de economia social; relações entre sociedade civil, Estado
e mercado; administração como ação coletiva; desenvolvimento territorial
sustentável; políticas públicas; dentre outros.

4. Submissão dos Artigos:

Informações importantes:
-

Os

artigos

deverão

ser

submetidos

pelo

site

(www.coloquioepistemologia.com.br/submissao) até o dia 06 de fevereiro de
2017;
- Os artigos que não estejam de acordo com as características e com os

critérios técnicos exigidos pela Comissão Organizadora não terão sua
submissão aceita;
- É autorizada a submissão de até dois trabalhos por autor. A contagem do
número trabalhos não distingue autoria de coautoria;
- Ressalva-se que cada artigo deverá ser inédito, não tendo sido publicado
sob qualquer forma impressa ou eletrônica (incluindo aqueles originados de
trabalhos completos já publicados), devendo assim permanecer até o término
do Colóquio. A não consideração desta ressalva poderá acarretar em
impedimento de apresentação futura de trabalhos no âmbito deste evento;
- A comprovação de ineditismo é de responsabilidade dos autores;
- A comissão de avaliação julgará os artigos exclusivamente por sua qualidade,
limitando a seleção ao número adequado para apresentação no Colóquio e de
acordo com o tempo disponível;
- Serão aceitos artigos submetidos em português, espanhol, inglês e francês;
- Somente serão aceitos artigos com redação e ortografia adequadas, pois a
versão enviada será definitiva;
- No ato da submissão, os autores deverão preencher o Formulário online com
os dados de todos solicitados.
- Os artigos deverão ter a identificação dos seus autores na primeira página
(conforme item 5.2); aqueles cuja autoria seja identificada além da primeira
página serão excluídos do evento. Por essa razão, certifique-se de que seu
artigo não contenha identificação explícita ou oculta;
-

Os autores com artigos aprovados serão notificados pela Comissão
Organizadora até 27/02/2017 e deverão efetuar sua inscrição até 15/03/2017.

-

A não efetivação da inscrição até 15/03/2017 de pelo menos um dos autores
de cada artigo aprovado acarretará a exclusão do artigo no âmbito do evento
abrindo a possibilidade de um novo artigo ser convidado;

-

A apresentação no evento dos artigos aprovados é obrigatória, considerando,

no mínimo, a presença de um dos autores (no caso de autoria coletiva). Caso
o(s) autor(es) com trabalhos aprovados e inscritos para o evento não
compareçam para a apresentação, não será permitida a submissão de
trabalhos para o evento do próximo ano.

5. Formatação do Artigo
A revisão ortográfica e a qualidade gramatical dos textos são de exclusiva
responsabilidade dos autores; informamos que este aviso constará dos anais.

5.1. Instruções gerais:
- Papel: A4 (29,7 x 21 cm);
- Orientação do papel: retrato;
- Margens:
•

Superior: 3 cm

•

Inferior: 2 cm

•

Esquerda: 3 cm

•

Direita: 2 cm

-

Editor de texto: Word do Office 2007 ou posterior;

-

Fonte: Times New Roman, tamanho 12;

-

Espaçamento: simples;

-

Parágrafo: justificado;

-

Páginas: o mínimo deverá ser 12 (doze) páginas e não deverá exceder 35
(trinta e cinco), incluindo a primeira página (apenas nomes, título, resumo e
palavras-chave), tabelas, figuras, referências bibliográficas;

-

Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado
direito;

-

Notas: devem ser colocadas no rodapé da página correspondente;

-

Citações e referências bibliográficas: as citações deverão ser inseridas no
corpo do texto, incluindo o sobrenome do autor da fonte, a data de publicação
e o número de página (se for o caso), conforme normas da ABNT. As
referências bibliográficas completas do(s) autor(es) citado(s) deverão ser
apresentadas em ordem alfabética, no final do texto, de acordo com as
normas da ABNT.

5.2 Conteúdo da primeira página:
-

Título do trabalho, centralizado, em negrito e com todas as palavras
principais iniciando-se em maiúsculas;

-

Nomes dos autores, instituições a que estão ligados, seguidos de seus
respectivos e-mails;

-

Resumo do trabalho (na mesma língua escolhida para o texto): - mínimo 15
linhas (1.200 caracteres) e máximo de 30 linhas (2.400 caracteres), com
espaçamento simples e indicação de três a cinco palavras-chave;

-

Logo após o resumo, o texto principal deve ser iniciado, separados por 3
(três) linhas em espaços simples.

6. Inscrição
As inscrições para o VI Colóquio de Epistemologia e Sociologia da Ciência da
Administração

serão

feitas

exclusivamente

pelo

endereço:

http://coloquioepistemologia.com.br/inscricao

6.1 Valores:
o Autores de trabalhos aprovados: R$200,00 até a data 15/03/2017

o Demais participantes: R$200,00 até 15/03/2017
R$ 250,00 de 16/03/2017 a 28/04/2017
7. Local do Colóquio
Florianópolis, Santa Catarina

8. Maiores informações
coloquioepistemologia@gmail.com
http://www.coloquioepistemologia.com.br

