EDITAL 066 de 27.08.23018 - FACELI

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
INSCRIÇÕES DE TRABALHOS PARA A
III JORNADA CIENTÍFICA DA FACELI E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Diretora Acadêmica, Renata Alves Batista Basso, no uso de suas atribuições legais,
por intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ensino
Superior de Linhares (Faceli), torna pública a abertura das inscrições para a III
JORNADA CIENTÍFICA, que será realizada nos dias 08 e 09 de novembro de 2018
nos turnos matutino, vespertino e noturno, conforme cronograma (ANEXO I).
CAPITULO I
DA PARTICIPAÇÃO
Art. 1º. Poderão participar da III Jornada Científica da Faceli, inscrevendo trabalhos,
tanto estudantes e professores da Faceli quanto de outras instituições, além de
pessoas da comunidade.
CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES
Art. 2º. Os interessados em participar da III Jornada Científica da Faceli como
apresentadores de trabalhos, deverão preencher a ficha de inscrição (ANEXO II),
enviando, junto com os trabalhos, para o e-mail jornadacientifica@faceli.edu.br até o
dia 10 de outubro de 2018.
Art. 3º. Poderão ser inscritos 01 (um) ou mais trabalhos por autor(es), sendo que para
cada trabalho, deverá ser feita uma inscrição, com o devido preenchimento da ficha,
conforme definido no art. 2º.
Art. 4º Os trabalhos inscritos serão submetidos à comissão especial para avaliação,
e após selecionados estarão automaticamente participando da III Jornada Científica
da Faceli.

5º. O(s) autor(es) de trabalho(s) selecionado(s) para a III Jornada Científica da
Faceli que, por algum motivo, precisarem desistir da apresentação devem comunicar
pelo e-mail jornadacientifica@faceli.edu.br, até o dia 01/11/2018 para que os
respectivos trabalhos possam ser retirados da programação.
Art.

CAPÍTULO III
DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Art. 6º. Os trabalhos a serem apresentados na III Jornada Científica da Faceli deverão
ser submetidos à Comissão em formato de Resumo Expandido ou Resenha,
conforme discriminado nos artigos a seguir, com base nos critérios:
I.
II.
III.

Atendimento total às regras estabelecidas neste Edital. Trabalhos que não
estejam de acordo com as regras serão automaticamente eliminados;
Qualidade linguística: uso adequado do idioma, clareza e correção na
comunicação e encadeamento lógico dos argumentos;
Fundamentação teórico-metodológica com contribuição nas diversas áreas do
conhecimento e apresentar bibliografia pertinente ao tema abordado.

Art. 7º. Formato para o Resumo Expandido:
I. O texto do resumo expandido deverá ter as seguintes seções: Introdução,
Metodologia, Fundamentação Teórica, Apresentação e Análise dos Dados (Se
houver), Considerações Finais e Referências.
II. O resumo expandido deve conter entre 200 e 400 palavras.
III. O resumo expandido deve obedecer à estrutura determinada a seguir:
a. Folha de Rosto, conforme modelo (ANEXO III)
b. Tamanho do papel: A4;
c. Margens: superior e inferior de 2,0 cm, esquerda e direita de 3,0 cm;
d. Alinhamento: justificado, sem entrada de parágrafo; ou seja, parágrafos
alinhados à esquerda, sem espaço inicial, e separados por um
espaçamento maior (um enter);
e. Fonte: Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 para título, corpo
de texto e citações indiretas;
f. Fonte: Arial, tamanho 10, espaço entre linhas simples, para citações diretas
(acima de 3 linhas, recuadas), legendas e notas de rodapé;
g. Destaques em itálico ou negrito (não utilizar sublinhado);
h. Palavras-chave: palavras (descritores) significativas em relação ao tema e
sua delimitação; escrever de 3 (três) a 5(cinco) termos que devem ser
separados por um ponto;

i. Títulos numerados devem ser sempre alinhados à esquerda e os não
numerados ficam centralizados;
j. Entre o texto e o título, deve-se dar um espaço (um enter), o mesmo deve
ser feito entre o título e o texto;1
k. Para a indicação das referências, seguir a orientação dada pelo manual da
Ufes.2
Art. 8º Formato para a Resenha:
a.
b.
c.
d.

Folha de Rosto, conforme modelo (ANEXO III)
Tamanho do papel: A4;
Margens: superior e inferior de 2,0 cm, esquerda e direita de 3,0 cm;
Alinhamento: justificado, sem entrada de parágrafo; ou seja, parágrafos
alinhados à esquerda, sem espaço inicial, e separados por um
espaçamento maior (um enter);
e. Fonte: Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 para título, corpo
de texto e citações indiretas;
f. Fonte: Arial, tamanho 10, espaço entre linhas simples, para citações diretas
(acima de 3 linhas, recuadas), legendas e notas de rodapé;
g. Destaques em itálico ou negrito (não utilizar sublinhado);
Art. 9º. Serão admitidos até 3 (três) autores por Resumo Expandido ou Resenha
(entre eles, 1 (um) pode ser o orientador, quando for o caso).
a) Se o autor for graduando, seu trabalho deve ser orientado por um professor.
b) Aluno de qualquer curso que possua outra graduação fica dispensado do
orientador.
Art. 10º. Quando o Resumo Expandido ou a Resenha possuir mais de um autor,
apenas um deles pode ser o apresentador.
Art. 11. O resultado dos trabalhos selecionados para apresentação na III Jornada
Científica da Faceli será publicado em Edital próprio, conforme cronograma (ANEXO
I),
CAPÍTULO IV
DO TEMA CENTRAL E DOS TEMAS GERADORES

1

2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES). Normatização e apresentação de
trabalhos científicos e acadêmicos. Vitória: A Biblioteca, 2015a. p. 27.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES). Normatização de referências. Vitória:
A Biblioteca, 2015b.

Art. 12. O Tema Geral da III Jornada Científica da Faceli é “Políticas Públicas: os
desafios da contemporaneidade” e os trabalhos a serem inscritos devem fazer parte
de um dos Temas Geradores descritos a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Gestão e Empreendedorismo;
Gestão Pública e Controle Social;
Mídias Eletrônicas e Negócios Virtuais;
Aplicabilidade dos Novos Direitos na Sociedade Contemporânea;
Aplicabilidade dos Direitos Humanos;
Reformas Sociais na Legislação Brasileira;
Legislação Aplicada à Educação;
Práticas Educativas;
Gestão de Democratização do Sistema de Ensino e Aprendizagem.

CAPÍTULO V

DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Art. 13. A apresentação dos trabalhos será de acordo com o formato escolhido, isto
é, Pôster ou Apresentação Oral.
Art. 14. Os trabalhos para apresentação, na categoria Pôster, deverão ter o tamanho
de 80cm (largura) X 120cm (altura) e serão colocados, em cavaletes, nas salas e
horários determinados na programação.
Art. 15. A apresentação oral deverá ter a duração de, no máximo, 15 (quinze) minutos
para cada trabalho;
CAPÍTULO VI
DAS CERTIFICAÇÕES
Art. 16. Todos os autores de trabalhos apresentados na III Jornada Científica da Faceli
serão certificados conforme a quantidade apresentada.
CAPÍTULO VII
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 17. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão da III Jornada
Científica.

Linhares - ES, 27 de agosto de 2018.

(Original assinado)

Renata Alves Batista Basso
Diretora Acadêmica da Faceli

(Original assinado)

Zilda Maria Fantin Moreira
Coordenadora de Pesquisa e Extensão da Faceli

ANEXO I

CRONOGRAMA DA II JORNADA CIENTÍFICA DA FACELI - 2018

DATA

ATIVIDADES

27/08/2018

Publicação do Edital de Abertura de Inscrições de
Trabalhos

27/08 a 10/10/2018

Período de inscrição e submissão de trabalhos à
Comissão.

11 a 25/10/2018

Período de Análise dos Trabalhos pela Comissão

26/10/2018

Publicação de Edital com o Resultados dos
Trabalhos selecionados

02/11/2018

Divulgação da programação da Jornada com os
dias e horários das apresentações.

08 e 09/11/2018

Realização da III Jornada Científica da Faceli

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS PARA A III JORNADA CIENTÍFICA 2018
DA FACELI

DADOS PESSOAIS
Nome:
Titulação:
Instituição:
Endereço:
Bairro:

Município:

CEP:

Telefones:

E-Mail:
Título do Trabalho:
( ) Resenha

( ) Resumo expandido

Forma de Apresentação:
( ) Apresentação Oral ( ) Pôster
ASSINATURA DO CANDIDATO:

ANEXO III

MODELO DE FOLHA DE ROSTO

TÍTULO DO TRABALHO

PEDRO PAULO DINIZ
RG: 15.00000000 / CPF: 13000000-20
Mestre em (ou Doutor em).......
Professor de...... (ou Graduando de...)
Av. Carlos de Almeida, n. 10, Centro, Linhares, ES CEP13.020-010
pedrop@gmail.com
Tel.......

PEDRO PAULO DINIZ
RG: 15.00000000 / CPF: 13000000-20
Mestre em (ou Doutor em).......
Professor de...... (ou Graduando de...)
Av. Carlos de Almeida, n. 10, Centro, Linhares, ES CEP13.020-010
pedrop@gmail.com
Tel.......
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