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TEMA: 

Pesquisa e produção científica: Um caminho para a inovação 

 
 

 

PREÂMBULO 
A Faculdade de Ensino Superior de Linhares - Faceli, no uso de suas atribuições legais, torna 

público o presente edital de abertura da I JORNADA CIENTÍFICA DA FACELI, através da 

coordenação de Pesquisa e Extensão da Faceli, que será realizada nos dias 18, 19 e 20 de Julho, 

nos horários de 18h00min às 21h00min. 

A jornada científica é um espaço que promove a divulgação técnico-científica da comunidade 

acadêmica, como resultado de aprofundamento de estudos e pesquisas, favorecendo a 

socialização do conhecimento e o incentivo à produção de novos saberes, respeitando-se os 

aspectos culturais e éticos.  

O evento tem como público-alvo estudantes de instituições de Ensino Superior e técnico, 

professores, mestres, doutores e integrantes de movimentos sociais com interesse na temática. 

 

A I Jornada Científica da FACELI tem como objetivos: a) Promover a divulgação das 

pesquisas e artigos científicos. b) Estimular os discentes e docentes a envolver-se na 

produção científica da comunidade acadêmica. c) Estimular o senso crítico e gerar 

contribuições tanto para a academia, quanto para a sociedade, através da promoção e 

divulgação dos temas abordados. 
 

Os trabalhos a serem submetidos deverão estar relacionados às Áreas de: Ciências 

Humanas e Ciências Sociais. Os interessados em submeter artigos científicos deverão 

seguir as seguintes orientações contidas neste EDITAL. 

 

                                            CAPÍTULO I 

                                 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º – A norma de formatação dos artigos que a banca utilizará para seleção e avaliação está 

publicada no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.faceli.edu.br/admin//arquivos/arquivos_24_07_2015_043738/arquivos_06.pdf 



CAPÍTULO II 

DA SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Art. 2º – A submissão dos artigos científicos deverá ser feita no período de 15 (quinze) a 

30 (trinta) de maio de 2016. Os trabalhos deverão ser enviados diretamente no site 

jornadafaceli@gmail.com, acompanhados dos seguintes dados pessoais do(s) autor(es): 

Nome completo, telefone, e-mail, endereço residencial, formação e instituição de 

trabalho/estudo. 
                                      
Art. 3º – A seleção dos artigos levará em consideração os seguintes critérios:  

I – Pertinência do tema com relação à proposta do evento; 

II – O grau de relevância e inovação do problema investigado;  

III - Consistência do argumento e rigor conceitual;  

IV - Qualidade linguística: clareza, coerência e coesão na comunicação; e 

V - Forma: obediência às normas especificadas para apresentação dos artigos. 

Paragrafo Único: Serão, automaticamente, desclassificados os artigos científicos que 

tiverem pouca ou nenhuma relação com “Ciências Humanas e Ciências Sociais” e não 

cumprirem com as especificações deste capítulo, segundo a interpretação da banca 

examinadora. 

 

CAPÍTULO III 

DA BANCA AVALIADORA DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Art. 4º – Serão responsáveis por selecionar e avaliar os artigos os docentes indicados pela 

FACELI. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

Art. 5º – A relação dos trabalhos selecionados será divulgada no site da FACELI até o dia 

10 (dez) de junho de 2016, não existindo a possibilidade de recurso contra a recusa na 

seleção.  

 

CAPÍTULO V 

DAS INSCRIÇÕES 
Art. 6º – Os autores que tiveram seus artigos selecionados deverão confirmar sua 

participação no evento entre os dias 11 (onze) e 15 (quinze) de junho de 2016, enviando 

e-mail para jornadafaceli@gmail.com. Os interessados em participar do evento, como 

expectadores, poderão realizar suas inscrições entre os dias 1º (primeiro) e 10 (dez) de 

julho de 2016, preenchendo a ficha de inscrição disponível no site da instituição. 

 

CAPÍTULO VI 

DA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES 
Art. 7º – No dia 20 (vinte) de junho de 2016 será divulgado o cronograma de apresentações 

constando os nomes dos autores, bem como o horário e a ordem de apresentação. 

 

CAPÍTULO VII 

DA CERTIFICAÇÃO 
Art. 8º – Serão disponibilizados certificados para os participantes que apresentarem seus 

trabalhos e declaração de participação para os ouvintes. Para os que apresentarem os 
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artigos científicos com o quantitativo de 20 (vinte) horas e de 04 (quatro) horas para os 

ouvintes da Jornada.  
 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 9º – A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação, pelo proponente, das 

condições totais previstas neste Edital. 

 

Art. 10º – A Comissão de Apresentações dos trabalhos da I JORNADA CIENTÍFICA 

FACELI não cobrirá eventuais gastos do proponente com transporte, alimentação e 

hospedagem, assim como também não oferecerá premiações aos participantes do evento, 

ressaltando que o objetivo único e exclusivo deste é a confecção e propagação de 

conhecimentos científicos. 

 

Art. 11º – As disposições e informações publicadas no site da FACELI constituem 

normas que passam a integrar o presente Edital. 

 

Art. 12º – Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais 

complementares ou avisos oficiais que vierem a ser publicados pela Comissão Científica 

deste evento. 

Parágrafo Único – Todas as informações adicionais podem ser encontradas no site 

www.faceli.edu.br. 

 

Linhares - ES, 02 de maio de 2016. 
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