I SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
REGULAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS
A Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD) realizará em 17/02/17 o I Seminário
Estadual de Políticas sobre Drogas, com objetivo de promover uma ampla discussão das políticas
sobre drogas em nível estadual e nacional. Para tanto, receberá até às 23:59h do dia 11/02/17,
propostas de experiências nas políticas sobre drogas realizadas no território cearense.
Os interessados devem inserir a proposta no formulário que consta no link
http://eventos.spd.ce.gov.br/index.html
Seguem, abaixo, as condições de participação e os critérios para seleção de experiências:
OBJETIVOS:
• Propiciar o intercâmbio de experiências nas políticas sobre drogas no Estado do Ceará;
• Estimular, fortalecer e divulgar as ações de organizações governamentais, não
governamentais e comunidade em geral;
• Dar visibilidade às práticas realizadas em todo o território estadual.
DA SELEÇÃO:
• A Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas (SPD) fará a divulgação de
recebimento de propostas no seu site, nas redes sociais e mobilização em geral de
profissionais das diferentes políticas públicas, organizações sociais e lideranças
comunitárias que atuam junto a usuários, famílias e comunidades nas questões que
envolvem o uso problemático de álcool e outras drogas;
• Os relatores dos trabalhos deverão ter realizado inscrição no I Seminário Estadual de
Políticas sobre Drogas;
• Todos dos campos do formulário de inscrição devem ser preenchidos;
• Não serão aceitos experiências encaminhadas diretamente à SPD;
• A SPD não se responsabilizará por transporte, hospedagem e alimentação dos relatores;
• A seleção se dará através de comissão julgadora definida pela SPD que fará a análise
das experiências;
• A experiência relatada deve ter, no máximo, 6 (seis) autores, incluindo o relator;
• A nota atribuída ao relato de experiência pode variar entre 0 e 10 pontos;
• Serão selecionadas 8 (oito) propostas de experiências;
• Os relatores das propostas selecionadas serão informados por meio de e-mail
institucional da SPD.

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO:

a
b
c
d
e
f

Critérios
Qualidade na redação e organização do texto: gramática,
objetividade, estrutura formal, fonte (tamanho e tipo), margens/
recuos, espaçamento.
Relevância, inovação e aplicabilidade.
Introdução e metodologia (período de realização, relatos dos
sujeitos/atores envolvidos).
Desenvolvimento: resultados, aprendizados, dificuldades e
discussões.
Conclusões: coerência e alcance, perspectivas futuras ou
desdobramento do trabalho.
Abordagem do eixo e intersetorialidade/ parcerias desenvolvidas
TOTAL
•

Pontuação
0–1
0–2
0–2
0–3
0–1
0–1
10

No caso de empate, serão utilizados como critérios de desempate, a sequência:
1) maior nota no ítem b;
2) maior nota no ítem d;
3) maior nota no item f;
4) maior nota no ítem c;
5) maior nota no item e;
6) maior nota no item a.

DA EXPERIÊNCIA:
•
•

As experiências deverão ser apresentadas conforme um dos eixos: prevenção,
acolhimento e tratamento e reinserção social e profissional;
A experiência poderá conter até 3.500 caracteres, com espaço, e não deve incluir
gráficos ou figuras.

RESPONSABILIDADES DOS INSCRITOS PARA APRESENTAR EXPERIÊNCIAS:
• Apresentar-se, no turno da manhã do dia do evento, à equipe/organização para entrega
do arquivo de apresentação;
• Trazer a apresentação em formato PDF, evitando problemas de formatação.
DOS PRAZOS:
Datas
06 a 11 de fevereiro de 2017
13 e 14 de fevereiro de 2017

Descrição
As propostas deverão ser submetidas através do link
http://eventos.spd.ce.gov.br/index.html instalado no site da SPD
A comissão julgadora definida pela SPD fará a análise e seleção
das experiências

15 de fevereiro de 2017

Divulgação do resultado das propostas selecionadas no site da SPD

17 de fevereiro de 2017

Apresentação das experiências no I Seminário Estadual de
Políticas sobre Drogas

DINÂMICA DAS APRESENTAÇÕES
•
•
•
•
•
•

Todos os trabalhos selecionados serão apresentados;
As apresentações ocorrerão no turno da tarde, no local de realização do I Seminário
Estadual de Políticas sobre Drogas;
O tempo máximo para apresentação oral será de 15 minutos;
Os relatores podem fazer uso de recursos audiovisuais como slides, vídeos e/ou
fotografias;
No caso de uso de imagens, é necessário ter autorização dos atores envolvidos;
Após todos os relatores realizarem as apresentações, o público poderá realizar perguntas
ou comentários.

DOS CERTIFICADOS
• Todos os relatores das experiências receberão o certificado impresso no dia do evento.

