
TÍTULO: Oficina de Artigos Tecnológicos 

DESCRITIVO: A Oficina de Artigos Tecnológicos irá apresentar aspectos relacionados a este tipo específico de 

produção desde a sua definição e contextualização até as características que justificam a sua publicação, além de critérios 

relevantes durante o processo de avaliação. O Artigo Tecnológico tem grande potencial para estabelecer a ponte entre a 

universidade e a indústria, tratando os problemas reais das organizações cientificamente e projetando soluções para estes. 

OBJETIVO: Estimular e capacitar a audiência à escrita de bons Artigos Tecnológicos, que contribuam para o avanço da 

ciência, mas principalmente para os praticantes de gestão.  

PROGRAMAÇÃO: Esta oficina será dividida em três blocos: 

1) BLOCO CONCEITUAL: Nesta primeira parte será realizada uma breve exposição de conteúdo, apresentação 

de casos positivos e negativos de proposições de artigos tecnológicos para publicação e discussão com os 

presentes; 

2) BLOCO APLICADO: Esta será a parte “mão na massa”. Serão analisados casos de artigos tecnológicos em 

periódico de referência internacional e, na sequência, trabalhada a estrutura básica de um Artigo Tecnológico. 

3) BLOCO PDW – Paper Development Workshop – O objetivo desta parte é subsidiar autores de Artigos 

Tecnológicos no aprimoramento de seus trabalhos. De forma mais específica, o PDW se propõe a fornecer 

feedback construtivo sobre trabalhos, visando a publicação e promover a articulação com pesquisadores e 

editores de periódicos nacionais que publicam Artigos Tecnológicos. 

NORMAS PARA SUBMISSÃO AO PDW 

Devem ser submetidos para o PDW, Artigos Tecnológicos ainda não publicados, escritos em português, inglês ou 

espanhol. 

Os trabalhos devem ser submetidos no site... 

Os trabalhos devem conter até 3000 palavras e atender aos seguintes cinco critérios mínimos: 

1) A situação problema e/ou oportunidade de melhoria relacionada ao contexto em análise 

(organização/governo/atores sociais envolvidos) deve estar claramente caracterizado logo no início do texto; 

2) Um breve texto de diagnóstico da situação/problema e/ou oportunidade, demonstrando domínio da matéria em 

estudo e das bases teórico-científicas que sustentam este diagnóstico; 

3) Uma breve descrição dos procedimentos utilizados para levantamento de dados e informações relevantes para a 

análise da situação; 

4) Um texto que analise a situação-problema e discuta as possíveis alternativas para a sua resolução, com um dos 

seguintes enfoques: 

a. Foco na inovação: desenvolvimento de novas soluções para novos problemas; 

b. Foco na melhoria: desenvolvimento de novas soluções para problemas conhecidos; 

c. Foco na extrapolação: extensão de soluções conhecidas para novos problemas. 

5) Um texto conclusivo que demonstre a contribuição da proposta para as organizações e/ou para a sociedade. 

ATENÇÃO: Uma nova solução pode ser entendida de diversas formas: avanços ou inclusões/exclusões em soluções 

conhecidas; combinação de soluções conhecidas, etc. Nestes casos, o importante é que esta reconfiguração seja 

explicitada no artigo. Essas soluções podem ser apresentadas como: (I) modelos e processos de gestão; (II) protocolos; 

(III) sistemas (inclusive softwares); (IV) propostas metodológicas (inclusive para pesquisa); (V) manuais de operação; (VI) 

material instrucional (inclusive didático), dentre outros. 


