
Taxa de Inscrição 
 

Data  De 2 Janeiro - 30 Junho 

Alto-falantes* 220.00 CUC 

Estudantes  de 
pregrado** 

         150.00 CUC 

Companheiros          100.00 CUC 

 * CUC (pesos cubanos convertibles) 
** previa carta de apresentação da instituição que 

comprove a sua condição. 
  

Formas de pago: 
 On line através del sitio web: 

www.gesemapcuba.com 

 

 Também diretamente no  Centro de Acreditação do 
Palácio das Convenções, em Havana,  o primeiro 
dia do evento, sim confirmado a sua presença 

 

A taxa de inscrição dá direito a: 
    Credencial, documentação, participação nas 

atividades científicas e sociais, certificado de 
participação e autor ou CD-Rom com as 
memórias eletrônicas dos palestrantes do 
evento e delegados sem documentos. Para 
acompanhar a credencial, participação na 
abertura do evento e fechando, a 
apresentação do papel da pessoa que 
acompanha e atividades sociais. 

  

     Agência de Viagens Cubanacan preparou um 
pacote turístico especialmente concebido 
para os participantes do evento. 

 

      Entre em contato com: 
Niurka Remedios Ballesteros 
Especialista Comercial Mercado IV 
Sucursal Ventas Internacionales 
Agencia Viajes Cubanacan 
www.viajescubanacan.cu 
Telef.: (53) (7) 206-9590 al 93 Ext.: 248 

 

 
 
 

           COMITÊ ORGANIZADOR: 
 

MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR 
PRESIDENTE: 

Msc. Gerardo Montenegro Morán 
montenegro@mes.gob.cu 

 
SECRETARIA EJECUTIVA:  

Dra. Tamara Batista Gutiérrez. 
tamarita@mes.gob.cu 

 
PALACIO DE CONVENÇÕES 

 
Lic. Katia Medina Reyes 

Organizadora Profesional de Congresos 
Tel.: (537) 203 8958; 202 6011, ext  19 

Fax: (537) 202 8382 
E-mail: katia@palco.cu  

Sitio web:http://www.eventospalco.com 
 

ENVIAR LOS TRABAJOS A: 
Odalys Oduardo García. 

odalys@mes.gob.cu 
 

Maria Regla Gutiérrez 
mariaregla@mes.gob.cu 

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN DIRIGIRSE A: 

SECRETARIA EJECUTIVA: 
Dra. Tamara Batista Gutiérrez. 

Tel: (+53) 78382344; (53)78382314 ext. 163 
E-mail: tamarita@mes.gob.cu 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

AVE. 23 № 565. ESQ. F VEDADO 
LA HABANA, CUBA. C.P. 10400 
TELÉFONO: (+53-7) 838-2344 
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CHAMADA 
 

O Ministério da Educação Superior da 

República de Cuba e a Direcção de 

preparação de executivos e Estudos de 

Gestão, convocou o XI Congresso 

Internacional de Gestão e Administração 

Pública e do VII Workshop Internacional das 

Escolas e Faculdades de formação e 

preparação de executivos. 

 

Antes do congreso se desenvolveram  cursos 

com temas de interesse para os participantes. 

Alem de palestras de personalidades de 

destaque, serão feitas apresentação de 

publicações, mesas redondas, apresentações  

orais y cartazes.  

 
Objetivo: 

Promover o intercâmbio acadêmico e 

científico entre gestores, professores, 

estudantes, consultores e pesquisadores na 

administração pública e gestão de negócios. 

 
O Sétimo Workshop Internacional Escolas 
de Negócios e Faculdades de 
Administração. 
 
É feito para patrocinar a participação e troca 
de experiências entre reitores, decanos, 
diretores, professores e estudantes de 
universidades, faculdades de escolas de 
administração e negócios e outras instituições 
de ensino para discutir as tendências em 
programas de formação em Administração de 
Empresas, resultados da investigação, 

aconselhamento e consultoria que são feitas 

nessas áreas cuja contribuição permite 

aperfeiçoar esses processos, bem como 

outros temas de interesse. 

 

 
Temas Gerales do Congresso: 
 
- Papel do Estado no fortalecimento das 

administrações públicas em vários níveis, 
para o desenvolvimento sustentável. 

- Administração de Empresas e seu foco no 
desenvolvimento sustentável. 

- Melhoria das ações de formação em 
gestão e impactos destas sobre o 
desenvolvimento local. 

- Aplicação das TIC na administração 
pública e empresarial 

- Papel das mulheres na gestão 
- Aconselhamento, consultoria e 

administração de pesquisa. 
- Experiência em administração pública de 

ensino e de negócios 
 
A elaboração dos trabalhos: 

Referem-se a resultados de pesquisas, 

avaliações, consultoria ou outros deveres 

profissionais. Resenhas de livros não serão 

aceitos. Podem ser escritos em espanhol, 

Português e Inglês. Os selecionados pela 

Comissão Científica  serão publicados no CD-

R das memórias eletrônicas do evento, com 

ISBN. 

 

Questões a serem consideradas na 

apresentação do trabalho: 

 Correspondência com os temas do 

evento. 

 Extensão até 10 páginas em formato 
Word, tamanho carta, todas as margens são 
2,5 e 1,5 espaçamento entre linhas. 

 Título: Em Espanhol e Inglês, não mais do 
que duas linhas, Arial 12, negrito, 
espaçamento 1,15. 

 Autores: Com a identificação (título 

académico ou científico, nome completo, 

filiação institucional, título e e-mail). 

 Resumen: No mayor de 250 palabras, en 

español e inglés. 

 Palavras-chave: 3 a 5, em Espanhol 

e Inglês. 

 Introdução 

 Desenvolvimento (especificar os 

métodos, resultados e discussão) 

 Conclusões 

 Recomendações se necessário 

 Referências e Bibliografia: em 

norma APA. 

 Tabelas, gráficos e figuras: 

estritamente necessário, legível e 

numerada. Todos devem ter título e 

sua fonte. 
Enviar trabalhos para os seguintes 

endereços de e-mail: 

odalys@mes.gob.cu 

mariaregla@mes.gob.cu 

 
 
 
 
 
Você pode assistir ao congresso solicitando 
outra categoria de participação como: 
Delegado sem papel, como sideman ou como 
co-autores, pagando o pagamento 
apropriado, e enviar o seu pedido de Odalys 
Oduardo  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

CURSOS PRE-CONGRESSO: 
Serão realizados o 3 de Julho de 
2018. As inscrições serão feitas 
durante processo de acreditação no 
Palácio de Convenções. Taxa de 
inscrição: 30.00 CUC inclui a 
matrícula, certificado e 
documentação do curso 

RECIBO DE TRABALHOS 

ENCERRA EM 1o JUNE 2018 
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