
III Encontro Internacional de Economia Solidária : “Desenvolvimento Local, Trabalho e 
Autonomia na Economia Solidária”

É com prazer que anunciamos a realização do III Encontro Internacional de Economia Solidária 
do NESOL-USP. O evento ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2005 e contará com o 
já tradicional espaço vespertino para a exposição e debate de trabalhos em Economia Solidária, 
nos dias 14 e 15 das 13:30 às 16:30.

A organização do III Encontro já está recebendo trabalhos para serem submetidos à avaliação de 
nosso Comitê  Científico.  Os artigos  devem ter  de 8 a  15 páginas  no formato  indicado pela 
organização. Para submissão, o interessado deverá enviar o artigo e um resumo (máximo de 200 
palavras)  para  o  endereço  eletrônico:  nesolusp@yahoo.com.br impreterivelmente  até  o  dia 
23/09/2005.

O NESOL divulgará, no endereço eletrônico indicado no trabalho, o resultado dos trabalhos pré 
selecionados  até  o  dia  05/10/2005.  Após  a  pré  aprovação  do trabalho,  o  interessado  deverá 
realizar depósito bancário no valor de R$ 75,00 na conta indicada pela organização até o dia 
11/10/2005. A inscrição definitiva do trabalho somente será efetivada com o recebimento do 
comprovante do depósito efetuado no prazo indicado. 

Somente serão avaliados trabalhos (com no máximo três autores), apresentados dentro  do prazo 
estabelecido,  no  formato  determinado  pelo  NESOL  (veja  orientações  abaixo),  que  tenham 
relevância  para a Economia  Solidária  e pertinentes  a  uma das  cinco áreas  temáticas  listadas 
abaixo (devidamente identificada no trabalho em local indicado pela organização).

Trabalhos  que não cumpram as orientações  acima ou que sejam enviados parcialmente (sem 
resumo e artigo) serão automaticamente excluídos.

Áreas temáticas:

1) Princípios da Economia Solidária
2) Desenvolvimento Local
3) Educação
4) Trabalho na Sociedade Contemporânea
5) Relatos de Experiências
 
Os trabalhos devem ser submetidos no seguinte formato:

 Editor de texto: Word for Windows versão 6.0 ou superior, ou em formato RTF;
 Formato do papel: A4;
 Fonte: Arial
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 Espaçamento: 1,5;
 Alinhamento: justificado;
 Margens: Superior: 3 cm; inferior: 2 cm; esquerda: 3 cm; direita: 2 cm. 
• O trabalho deverá ter entre 8 a 15 páginas (incluindo o texto propriamente dito, ilustrações e 

referências bibliográficas) e 500 Kb de tamanho de arquivo (após compressão)
 Na primeira página do trabalho   deverá constar: 

o  1ª  linha:Título  do  trabalho  (em  negrito,  tamanho  14,  letras  maiúsculas,  posição 
centralizada);
o 2ª linha: Área temática (em negrito, tamanho 12, posição centralizada);
o  3ª a 5ª linha: nome(s) do(s) autor(es), instituição,  email;  (tamanho 10, máximo três 
autores, posição centralizada);
o  Duas  linhas  abaixo  do(s)  nome(s)  Resumo  (200  palavras,  tamanho  12,  posição 
justificada);
o Duas linhas abaixo do resumo Palavras-chave (de 3 até 5 palavras, tamanho 12, posição 
justificada);

• Informações complementares:
o Títulos das sessões: posicionados à esquerda, em negrito, tamanho 12, numerados com 
algarismos arábicos;
o Corpo do texto: tamanho 12;
o  Sugestão  para  estrutura  do  artigo:  Introdução,  Problema  de  Pesquisa  e  Objetivo, 
Revisão Bibliográfica, Metodologia, Análise dos Resultados, Conclusão, Bibliografia.
o No relato de caso busca-se uma boa descrição e as lições conceituais e instrumentais, 
admitindo-se menor rigor na metodologia e revisão da bibliografia científica.

• Os artigos aceitos para o evento terão seus resumos publicados nos anais de resumos e seu 
texto completo em CD ROM.

Para  o  esclarecimento  de  dúvidas  ou  informação  adicional,  enviar  mensagem  para 
nesolusp@yahoo.com.br .

Atenciosamente, 
Conselho do NESOL-USP
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