POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
II SEMINÁRIO CAEN – KONRAD ADENAUER
Fortaleza, 04/11/05

PROGRAMAÇÃO
•
•

ABERTURA: 8:30 – 8:45
SESSÃO 1 – Presidente: Klaus Hermanns – Konrad Adenauer






•

SESSÃO 2 – Presidente: José Raimundo Carvalho - CAEN






•

Artigo 1: 8:50 – 9:30
Artigo 2: 9:35 – 10:15
Coffee Break
Artigo 3: 10:35 – 11:15
Artigo 4: 11:20 – 12:00

Artigo 5: 14:30 – 15:10
Artigo 6: 15:15 – 15:55
Coffee Break
Artigo 7: 16:15 – 16:55
Artigo 8: 17:00 – 17:40

SESSÃO DE ENCERRAMENTO – Presidente: Coordenador do CAEN


Palestra de Encerramento: 18:00 – 19:30

COMISSÃO ORGANIZADORA
•
•

Prof. José Raimundo Carvalho – CAEN (josecarv@ufc.br)
Dr. Klaus Hermanns – Konrad Adenauer (klaus.hermanns@adenauer.com.br)

COMISSÃO CIENTÍFICA
•
•
•

Prof. Sérgio Aquino de Souza – CAEN (sergiodesouza@caen.ufc.br)
Prof. Emerson Marinho – CAEN (emarinho@ufc.br)
Dra. Angela Küster - Fundação Konrad Adenauer (angela.kuester@adenauer.com.br)

PARTICIPANTES
•
•
•
•
•
•
•

Professores e Pesquisadores do CAEN
Representantes ou Pesquisadores da Konrad Adenauer
Convidados: Prof. Naércio Menezes (USP) e Dr. Hans-Peter Repnik (FKA/Ex-secretário do
Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento alemão)
Palestrante Final: (a confirmar)
Professores e Pesquisadores
Alunos de Graduação e Pós-Graduação
Público em Geral

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS
•

Período
para
submissão:
19/09/2005
14/10/2005
Somente serão aceitas submissão via e-mail para o endereço (caenfka2@caen.ufc.br) . A
mensagem deverá conter como assunto o seguinte: ARTIGO ENCONTRO CAENFUNDAÇÃO KONRAD ADENAUER

•

A seleção dos artigos atenderá à seguinte composição:
-

•
•

3 artigos de Professores e Pesquisadores do CAEN e/ou Fundação Konrad Adenauer;
2 artigos de Professores Externos convidados;
3 artigos abertos à seleção geral

Os autores que tiverem artigos aceitos e residirem fora do Ceará terão direito a
passagens e diária de hotel
Os artigos selecionados serão publicados em livro editado pela Fundação Konrad
Adenauer e CAEN em data a ser definida posteriormente. Além dos 8 artigos
supracitados, poderão ser escolhidos adicionalmente até 4 artigos para publicação no

livro do Encontro. No entanto, não serão fornecidas passagens ou diárias para esses
autores.

•

Formatação dos trabalhos:
. máximo de 20 páginas, incluindo bibliografia e anexos;
. tamanho de papel no formato A4 e fonte Times New Roman, tamanho 12;
. espaçamento simples entre linhas;
. margens laterais em pelo menos 1,5 cm; margens inferior e superior em pelo menos 2cm;
. folha de rosto contendo: título do trabalho; nome do(s) autor(es) e sua filiação institucional;
resumo (em português e inglês); palavras-chave (em português e inglês); indicação da
classificação JEL do trabalho;
. Só serão aceitos trabalhos em Adobe Acrobat (PDF).

•

Sistema de Seleção:
A seleção seguirá o sistema de blind review, preservando-se o anonimato dos autores.
Cada autor poderá submeter apenas 1 (um) trabalho. Um mesmo autor não pode aparecer
como co-autor em artigos submetidos por outras pessoas.
Com exceção da folha de rosto, o texto enviado deverá ficar livre de qualquer indicação que
permita o reconhecimento do(s) autor(es). O descumprimento dessa regra implica em
exclusão sumária do processo seletivo.

•

Com o intuito de atingir um público mais amplo nas suas publicações, a Fundação
Konrad Adenauer orienta que resultados de modelagem e estimação econométrica
sejam apresentados de forma inteligível para leigos.

INSCRIÇÕES
•

Período para inscrições: 03/10/2005 - 14/10/2005
Somente via e-mail. Preencher formulário de inscrição disponível no site do CAEN
(www.caen.ufc.br/)

•

A confirmação da inscrição será enviada via correio eletrônico

