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Orientações para apresentação de contribuições ao caderno de textos do 

IV Congresso da ADUNEB - SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

 

A data de entrega das contribuições ao caderno de textos do IV 
Congresso da ADUNEB - SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA deve ser encaminhada até o 
prazo máximo de 06/07/2017 para aduneb@aduneb.com.br  

 
A comissão organizadora do Congresso deliberou as orientações sobre a publicação de contribuições que 

serão discutidas durante o Congresso. Quaisquer professores da UNEB podem elaborar textos sobre os 

diversos temas abordados no espaço (ver temas abaixo). As contribuições, por sua vez, publicadas serão 

de fundamental importância para enriquecer o debate e apontar, de forma mais rica e plural, as melhores 

deliberações para o movimento. 

O Congresso da ADUNEB - SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DA BAHIA é o maior fórum de deliberação do movimento docente da UNEB, espaço, no qual, 

se discute o estatuto e os rumos da entidade. Decisões como formato das assembléias, organização do 

sindicato e calendário de lutas serão tiradas no espaço. Dessa forma, a contribuição de cada professor (a), 

através da elaboração de textos que opinem sobre os temas do Congresso, será fundamental para torná-lo 

um espaço de qualificação da intervenção política do movimento docente da ADUNEB - SEÇÃO 

SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. 
 

Veja abaixo as informações sobre temas, prazos e formatação dos textos de contribuições. 

1. TEMA: Universidade Pública e a Crise Brasileira 

SUBTEMA I – Precarização do trabalho docente e direitos. 

SUBTEMA II – Movimento docente, Regimento da ADUNEB e Programa de Luta.  

TEMA III – Autonomia e financiamento do ensino superior. 

2.DOS PRAZOS 

I – Os textos dos docentes da UNEB deverão estar na sede da ADUNEB - SEÇÃO SINDICAL 
DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, impreterivelmente, até o dia 
06 de julho de 2017, encaminhado para o seguinte endereço: aduneb@aduneb.com.br aos 
cuidados da Comissão Organizadora. 

II - Os textos que chegarem à sede da ADUNEB - SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA até o dia 06 de julho de 2017, também serão 
divulgados juntos aos docentes, através do adunebmail. Estes mesmos textos estarão 
disponíveis no nosso site – www.aduneb.com.br. 

III – Encerrados os prazos previstos para o envio de teses, qualquer novo texto será submetido 
à discussão no evento. 
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3.DAS ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TEXTOS 

I - As teses deverão ser apresentadas através de textos de apoio e/ou teses de resolução. 

II - Os textos que não contemplarem o temário do Congresso serão devolvidos aos autores 
para as devidas adequações se houver tempo hábil para inclusão no caderno de teses. 

III - Qualquer docente da UNEB poderá enviar textos e teses (filiados ou não).       

IV – Os textos devem primar pelos critérios de objetividade, clareza, concisão, consistência e 
atualidade. 

V – Quando tratar de assunto já discutido em eventos anteriores, ser apresentados em nova 
versão com argumentação que justifique a reapresentação do tema. 

VI – O texto deverá comportar até 12 (doze) mil caracteres (mais ou menos 04 – quatro 
laudas), observando-se: 

- Margem superior – 3 

- Margem inferior – 2 

– Margem esquerda – 3 

– Margem direita - 2 

– Tipo – arial 12 

– Espaçamento entre linhas – simples 

– Espaçamento entre parágrafos – antes: 5pt; depois: 5pt 

– Título maiúsculo /negrito – letra 14; alinhamento justificado. 

– Parágrafos justificados 

– Nota de rodapé – letra 8 

VII - Indicar a Resolução  

VIII - indicar o autor: Ex.: Diretoria, Assembléia Geral, Conselho de Representantes ou 
Professor (a) Sindicalizados (as). 

 

Comissão Organizadora do IV Congresso 

da ADUNEB - SEÇÃO SINDICAL DOS 

DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DA BAHIA   
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