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Observatório Internacional da Democracia Participativa
Escritório América Latina
CONVOCATÓRIA

O Observatório Internacional de Democracia Participativa (OIDP), em uma iniciativa do
seu escritório Regional para América Latina (OIDP AL), lança o I Edital de artigos para
a Revista do OIDP AL: AL Participación / Participação.
A publicação tem como principal objetivo analisar experiências e casos de Práticas de
Democracia Participativa na América Latina, visando fortalecer o seu protagonismo nos
processos de afirmação da democracia, dos direitos de cidadania, das políticas
públicas, da informação e transparência da gestão pública, nos níveis local, regional e
nacional, na sociedade latino-americana atual.
Por isso, são convidados estudiosos, gestores e pesquisadores das áreas de
Administração, Sociologia, Ciência Política, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo,
Comunicação, Direito, Economia, Educação, Filosofia, Geografia e Serviço Social,
Relações Internacionais e áreas afins, para que proponham artigos ou relatos de
experiências, de pesquisas em andamento e de artigos científicos inéditos ou
publicados, desde que com modificações de atualização dos processos, que colaborem
para o desenvolvimento e a consolidação da Democracia Participativa na América
Latina. No caso de artigos já publicados e atualizados deverá ser indicada a fonte
bibliográfica original.

1. Objetos Temáticos
1. Consultas Públicas
2. Democracia Digital
3. Movimentos sociais sobre direitos da cidadania e políticas públicas
4. Orçamento Participativo
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5. Planejamento Urbano Participativo
6. Políticas Públicas Participativas
7. Projetos participativos em geral
8. Transparência e controle social

2. Artigos
Os trabalhos enviados para a submissão ao I Edital OIDP AL serão avaliados por uma
comissão científica desde que tratem de temáticas relacionadas aos eixos propostos
pelo edital e estejam de acordo com as normas para publicação. Os Artigos serão
submetidos a dois pareceristas ad hoc para avaliação cega. Os artigos poderão ser a)
aprovados; b) aprovados com modificações a serem realizadas e c) rejeitados. Em
caso de divergência entre os dos pareceres um terceiro parecer será solicitado. Tendo
pareceres favoráveis e aprovados, deverão compor a Revista do Observatório de
Democracia Participativa América Latina, versão impressão e/ou e-book.
2.1 Artigo completo ou relato
O trabalho, contendo relato de experiência ou pesquisa em andamento ou pesquisa
concluída, deverá ser redigido nos idiomas Espanhol ou Português e seguir as normas
da ABNT, contendo no mínimo 10 e no máximo 25 páginas com até 48.000 caracteres
(com espaços) e bibliografia citada.
Deverá obedecer a seguinte ordem:
Título
Autores(as), Informações dos(as) Autores(as)
Resumo
Palavras-chave
Abstract
Key Words
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Introdução (ou Apresentação)
Método (ou Opções metodológicas)
Resultados e Análise
Conclusão (ou Considerações Finais)
Referências.

Os títulos dos itens deverão ser digitados em negrito, alinhados à esquerda, com o
texto segundo as normas da ABNT; O resumo deverá ser apresentado em português
ou espanhol e inglês com no máximo 200 palavras e entre 3 e 5 palavras-chave. No
envio, informar telefone de contato, o qual não será publicado no artigo. Os textos
deverão ser submetidos em formato Microsoft Word 97/2000/2010XP (.doc),
OpenOffice.org Text Document (.sxw ou .odt) ou em Rich Text Format (.rtf), formatado
para página formato A4 (210 x 297mm), com margens superior e esquerda de 30 mm e
inferior e direita com 20 mm.
O título em português/espanhol, apenas a primeira letra capitulada (caixa alta),
centralizado e em negrito. Seguido do título em inglês, com a primeira letra capitulada,
centralizado e em itálico. Após deve ser apresentado o(s) nome(s) do(s) autor(es) e
a(s) instituição(ções), seguido do resumo em português, sem recuo de parágrafo, com
espaçamento simples e texto justificado. Sem espaço, devem ser inseridas as
palavras-chave segundo o modelo apresentado. Deve-se informar eventuais agências
financiadoras, instituições apoiadoras e colaboradores em nota de rodapé junto ao
título. Caso haja, os agradecimentos também devem acompanhar esta primeira nota de
rodapé. Abaixo, com um espaço simples de distância, deve vir o resumo em inglês,
sem recuo de parágrafo, com espaçamento simples e com texto justificado. Sem
espaço, devem ser inseridas as palavras-chave, em inglês, segundo o modelo
apresentado.
Introdução (ou Apresentação): trata-se de introduzir ou apresentar o tema que guia a
pesquisa/intervenção sobre a participação e sua possível importância para a
democracia participativa. Devem ser explicitados os caminhos metodológicos da
pesquisa ou da ação e as técnicas utilizadas no estudo.
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Resultados e análise: apresentação dos dados obtidos e avaliação e/ou análise dos
seus significados para a pesquisa. É importante o esforço de síntese das informações e
dos conhecimentos produzidos considerados relevantes para o tema proposto.
Conclusão (ou Considerações finais): consiste em retomar o tema analisado e ressaltar
a possível contribuição, os limites e as potencialidades para a construção e
consolidação da democracia participativa nos níveis local, regional ou nacional.
Referências: Apenas para bibliografia citada. Espaço simples, sem espaço entre as
citações e sem recuo. Seguir ABNT 2002 – (NBR 6023/2000).
O arquivo enviado deverá ser salvo com as seguintes informações: Objeto temático
número-Sobrenome do primeiro autor. Por exemplo: Objeto1-Silva. Formatação dos
arquivos: Word. Folha tamanho A4. Margem esquerda e superior com 3 cm. Margem
direita e inferior com 2 cm. Fonte: Times New Roman, tamanho 12pc. Espaçamento
entre linhas: 1,5. Alinhamento: justificado. Numeração das páginas: no alto e à direita.

3. Cronograma
Envio de trabalhos: até 23 de junho de 2017 para o e-mail: oidpeal@gmail.com
Divulgação dos trabalhos aceitos, a partir de julho de 2017.

4. Comissão Organizadora
A Comissão Organizadora está assim constituída:
4.1.

Coordenação:

OIDP América Latina
4.2.

Comissão técnico-científica:

A ser divulgada

Porto Alegre, 23 de março de 2017.
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