INSTRUÇÕES PARA
ENVIO DE TEXTOS
REFERENCIAIS
11º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS

INSTRUÇÕES SOBRE OS TEXTOS REFERENCIAIS
1.

O Sistema Confea/Crea realizará em 2022 o seu 11º CNP – Congresso Nacional de
Profissionais visando, conforme a finalidade precípua desses eventos: “à discussão e à
definição de políticas, estratégias, planos e programas de atuação e à maior integração
do Sistema Confea/Crea com a Sociedade”.

2.

O Tema Central escolhido para este CNP é: “Desenvolvimento nacional com
implementação de Políticas Públicas para a Engenharia, Agronomia e Geociências”.

3.

O desenvolvimento desse tema far-se-á a partir dos Eixos Referenciais assim definidos:
Inovação Tecnológica, Exercício Profissional e Infraestrutura.

4.

Serão elaborados Textos Referenciais para subsidiar a discussão nos Congressos
Profissionais (e em seus eventos precursores) e fundamentar a apresentação de
propostas capazes de atender aos objetivos do Congresso.

5.

Pretende-se que os textos referenciais, elaborados pelas lideranças profissionais,
abordem de forma didática e sintética os conteúdos dos eixos, referindo-se aos seus
fundamentos e aos aspectos contextuais envolvidos.

6.

Pretende-se ainda que os textos situem cada profissional participante em relação aos
desafios e oportunidades sempre presentes, em qualquer que seja seu nível de
atuação.

7.

Pretende-se também que, ao final do texto expositivo, o autor possa propor
questionamentos capazes de sensibilizar os leitores e induzi-los (provocá-los) à
apresentação de proposições (que viabilizem a consecução dos objetivos) nas várias
etapas de realização do CNP.

8.

Evidencie-se, por importante, que o período de realização do CNP coincidirá com o
período eleitoral brasileiro, no transcurso do qual dezenas de candidatos (a
presidente, governador, deputado federal e estadual) percorrerão suas microrregiões,
os respectivos estados e o país, apresentando propostas para o desenvolvimento
nacional; urge, portanto, que a mobilização e as teses apresentadas pelos cidadãosprofissionais possam influir positivamente na discussão das posturas éticas dos
representantes, na construção das agendas estratégicas nos vários níveis de governo
e na eleição dos mais aptos.

ENVIO DE TEXTO REFERENCIAL
Padrão de formatação a ser seguido para envio:
•
•
•

•
•
•

Formatação de Títulos: Estilo título 1, fonte Arial, tamanho 12, alinhado ao centro,
maiúsculo, negrito e espaçamento simples;
Formatação de textos: fonte Arial, tamanho 12, alinhado justificado, espaçamento
simples;
O Texto Referencial completo – incluindo título, nomes e qualificação dos autores,
resumo, palavras-chave, subtítulos, conteúdo do trabalho, tabelas, figuras, fórmulas,
gráficos, destaques, conclusões e referências – deverá ser de no mínimo, 6 páginas e,
no máximo, 9 páginas;
Tabelas, figuras, ilustrações, fotografias e gráficos deverão estar numerados em
sequência, referidos no texto e devem, obrigatoriamente, estar inseridos no mesmo
arquivo *.docx do texto do trabalho, e não como anexos ou em folhas à parte;
O formato de arquivo a ser entregue será em *.docx;
O texto deverá ser cuidadosamente verificado e submetido ao corretor ortográfico,
idioma português. A qualidade da redação é exclusivamente responsabilidade do autor,
não estando previsto nenhum tipo de revisão;

TÍTULO
NOME COMPLETO DO AUTOR
(em todos os casos, omitir títulos profissionais ou acadêmicos).

RESUMO CURRICULAR
(máximo de 3 linhas, indicando formação profissional, títulos de pós-graduação (stricto
sensu) e vinculações institucionais atuais (nesta ordem), se desejar informar o link para
acesso ao Currículo Lattes.

ENDEREÇO
(Rua / Av. Nome da Rua, Número da Rua e/ ou Complemento – Bairro – Cidade – Estado –
CEP – País – Telefone: (código do país) – Código da Cidade – Número de Telefone – Fax:
(código do país) – Código da Cidade – Número de Telefone – e-mail)

RESUMO
(O resumo não excederá as 20 (vinte) linhas, e deverá refletir o conceito central do artigo)

PALAVRAS-CHAVE
(Poderão ser utilizadas até 5 (cinco) palavras-chave, separadas por vírgulas, sendo que pelo
menos 1 (uma) deverá ser incluída como localizadora do conteúdo do trabalho, ou seja: que
identifique o assunto e/ou as partes principais do trabalho)

INTRODUÇÃO

TEXTO

DESTAQUES PARA A DISCUSSÃO NOS CONGRESSOS
(Na sequência do texto, e com base em suas colocações e desdobramentos, o autor deverá
apresentar um rol de questões e/ou tópicos para estimular a sua discussão nos vários
eventos precursores do 11º CNP. Esses destaques visarão motivar os participantes desses
eventos a se posicionarem sobre os problemas que o texto aborda e assumirem posições
mais proativas na procura de soluções para eles)

CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS
(segundo a norma da ABNT 6023/2018 – Referências e fonte Arial, tamanho 12, com
alinhamento de parágrafo justificado e espaço simples entre cada referência)

