
 

EDITAL  Nº 074 de 02.09.2020- FACELI 

   

 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE 

INSCRIÇÕES DE TRABALHOS PARA A 

V JORNADA CIENTÍFICA DA FACELI, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

   

O Diretor Acadêmico, Rodrigo Teixeira Coffler, 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 V JORNADA 

CIENTÍFICA, que será realizada em até dois dias, sendo 09 e 10 de novembro de 

2020 a ser definido de acordo com o número de trabalhos selecionados, nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, conforme cronograma (Anexo I), com o Tema Central: 

ADAPTAÇÃO E REINVENÇÃO: perspectivas e tendências pós-pandemia da 

COVID-19. 

 

 

CAPITULO I 

DA PARTICIPAÇÃO 

  

Art. 1º. Poderão participar da V 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. Para realizar as inscrições na V Jornada Científica da Faceli como 

apresentadores de trabalhos, cada autor deverá preencher a ficha de inscrição 

(ANEXO II), enviando, junto com os trabalhos, para o e-mail 

jornadacientifica@faceli.edu.br, até o dia 30 de setembro de 2020.  

 

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. 

 

 Parágrafo único. Para cada trabalho inscrito, deverá ser elaborada uma folha de 

rosto, conforme modelo (Anexo III).  

 

Art. 4º Os trabalhos inscritos serão submetidos a um grupo de avaliadores, sendo 

composto pela Coordenação de Pesquisa e Extensão e três professores, um de cada 

Colegiado, que, voluntariamente, tiverem interesse em participar.  
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Art. 5º. O(s) autor(es) de trabalho(s) selecionado(s) para a V Jornada Científica da 

Faceli que, por algum motivo, precisarem desistir da apresentação devem comunicar 

pelo e-mail jornadacientifica@faceli.edu.br, até o dia 03/11/2020  para que os 

respectivos trabalhos  possam  ser retirados da programação. 

 

CAPÍTULO III 

DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

Art. 6º. Para submeter trabalhos a serem apresentados na V Jornada Científica da 

Faceli, os participantes deverão observar as regras específicas para cada categoria de 

trabalho.  

 

Art. 7º. Os trabalhos a serem apresentados na V Jornada Científica da Faceli 

poderão ser em formato de Resenha ou Artigo Científico; ou Resumo Expandido 

(todos para comunicação oral). 

 

Art. 8º. Serão admitidos até três autores por Resenha, Artigo Científico ou Resumo 

Expandido. 

 

§ 1º. Se o(s) autor(es) for(em) graduando(s) da Faceli ou de outra Instituição de Ensino 

Superior (IES), seu trabalho deve ser orientado por um professor, que comporá o 

conjunto de autores, sendo que esse número não poderá exceder o limite de três 

autores.  

 

§ 2º. Caso o(s) autor(es) já seja(m) graduado(s) em qualquer curso, não 

necessitará(ão) de professor orientador.  

 

Art. 9º Todos os trabalhos apresentados devem seguir as normas contidas nos 

seguintes manuais:  

 

a) Normalização de apresentação de trabalhos científicos e acadêmicos: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES), 2015.  

 

b) Normalização de referências. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO (UFES), 2015. 

 

Art. 10. O Artigo Científico deve obedecer às normas determinadas a seguir: 

 

a) Tamanho do papel: A4; 

b) Tamanho do texto: mínimo de 10 e máximo de 20 páginas; 

c) Margens: esquerda e superior de 3,0 cm; direita e inferior de 2,0 cm;  
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d) Alinhamento: justificado, sem entrada de parágrafo; ou seja, parágrafos alinhados 

à esquerda, e separados por um espaçamento 1,5 (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 para expressões estrangeiras e negrito para destaque do 

autor (não utilizar sublinhado); 

h) Usar sistema autor-data para indicação de fontes consultadas; 

i) Resumo do artigo em português, que deve ser escrito em um único parágrafo, 

espaçamento entre linhas 1,5 e ter entre 150 e 200 palavras; 

j) Palavras-chave: escrever de 3 (três) a 5 (cinco) palavras (descritores) separadas 

por ponto, significativas em relação ao tema e sua delimitação. 

k) Títulos numerados devem ser sempre alinhados à esquerda e os não numerados 

ficam centralizados; 

l) Entre o texto e o título e o título e o texto, deve-se dar um espaço (um enter); 

 

Art. 11.  A Resenha deve obedecer às normas determinadas a seguir:  

 

a) Tamanho do papel: A4; 

b) Margens: esquerda e superior de 3,0 cm; direita e inferior de 2,0 cm;  

c) Alinhamento: justificado, sem entrada de parágrafo; ou seja, parágrafos 

alinhados à esquerda, e separados por um espaçamento 1,5 (um enter); 

d) Fonte: Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 para título, corpo de 

texto e citações indiretas;  

e) Fonte: Arial, tamanho 10, espaço entre linhas simples, para citações diretas 

(acima de 3 linhas, recuadas), legendas e notas de rodapé; 

f) Destaques em itálico para expressões estrangeiras e negrito para destaque 

do autor (não utilizar sublinhado); 

 

Art. 12. Os trabalhos inscritos na categoria Resumo Expandido, também serão 

apresentados oralmente.  

 

Parágrafo único. 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, contendo de 2 (duas) a 

3 (três) páginas. 

 

Art. 13. O Resumo Expandido deve obedecer às normas determinadas a seguir:  

 

a) Tamanho do papel: A4; 

b) Margens: esquerda e superior de 3,0 cm; direita e inferior de 2,0 cm;  

c) Alinhamento: justificado, sem entrada de parágrafo; ou seja, parágrafos 

alinhados à esquerda, e separados por um espaçamento 1,5 (um enter); 



 

d) Fonte: Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 para título, corpo de 

texto e citações indiretas;  

e) Fonte: Arial, tamanho 10, espaço entre linhas simples, para citações diretas 

(acima de 3 linhas, recuadas), legendas e notas de rodapé; 

f) Destaques em itálico para expressões estrangeiras e negrito para destaque 

do autor (não utilizar sublinhado); 

g) Usar sistema autor-data para indicação de fontes consultadas; 

h) Resumo do artigo em português deve ser escrito em um único parágrafo, 

espaçamento entre linhas 1,5 e ter entre 150 e 200 palavras; 

i)  Palavras-chave: escrever de 3 (três) a 5 (cinco) palavras (descritores) 

separadas por ponto, significativas em relação ao tema e sua delimitação. 

j) Títulos numerados devem ser sempre alinhados à esquerda e os não 

numerados ficam centralizados; 

k) Entre o texto e o título e o título e o texto, deve-se dar um espaço (um enter). 

 

CAPÍTULO V  

DO TEMA CENTRAL E DOS TEMAS GERADORES 

 

Art. 14. O Tema Central da V Jornada Científica da Faceli é “ADAPTAÇÃO E 

REINVENÇÃO: perspectivas e tendências pós-pandemia da COVID-19” e os 

trabalhos a serem inscritos devem fazer parte de um dos Temas Geradores descritos 

a seguir: 

 

I. A Ascensão da modalidade do teletrabalho na atualidade: histórico e 

perspectivas; 

II. Coronavírus: um acelerador de futuros;  

III. Cooperativismo como alternativa de renda; 

IV. As relações de consumo pós-pandemia; 

V. O crescimento da cultura imersiva; 

VI. Práticas educativas; 

VII. Ensino remoto; 

VIII. Contratos de trabalho; 

IX. Segurança digital; 

X. Relação família e escola. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 15.  Todos os trabalhos submetidos à V Jornada Científica da Faceli serão 

avaliados pelo grupo de avaliadores, com base nos seguintes critérios: 

 

a) Consonância com o tema central da V Jornada Científica Faceli 2020;  



 

b) Uso adequado do idioma, clareza e correção na comunicação e encadeamento 

lógico dos argumentos; 

c) Utilização de fundamentação teórico-metodológica;  

d) Contribuição para a produção científica nas diversas áreas do conhecimento;  

e) Utilização de bibliografia pertinente ao tema central; 

f) Atendimento às regras estabelecidas em Edital, sob pena de eliminação do 

trabalho. 

 

CAPÍTULO VI  

DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NA JORNADA 

 

Art. 16. A apresentação oral de Resenha e de Artigo Científico, com duração 

máxima de 20 (vinte) minutos, será realizada em salas virtuais organizadas pelo 

Google Meet, agendadas a cada 30 minutos. Os autores poderão utilizar 

apresentação em Power Point. 

 

Art. 17. A apresentação do Resumo Expandido terá duração máxima de 15 (quinze) 

minutos, será realizada em salas virtuais organizadas pelo Google Meet, agendadas 

a cada 20 minutos. Os autores poderão utilizar apresentação em Power Point. 

 

 

Art. 18. O(s) autor(es) de trabalho(s) selecionado(s) para a V Jornada Científica da 

Faceli que, por algum motivo, precisar(em) desistir da apresentação deve(m) 

comunicar à Coordenação de Pesquisa e Extensão com antecedência mínima de 72 

(setenta e duas) horas, para que ela possa tomar as devidas providências.  

 

CAPÍTULO VII 

DAS CERTIFICAÇÕES 

  

Art. 19. Todos os autores de trabalhos apresentados na V Jornada Científica da Faceli 

serão certificados.  

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo Grupo de 

Organizadores a ser instituído pela Direção Acadêmica. 

 

 

Linhares - ES, 02 de setembro de 2020.  

   

 

  



 

Original assinado 

Rodrigo Teixeira Coffler 

Diretor Acadêmico da Faceli 

 

 

 

 

 

Original assinado 

Brunella Tristão Simonelli 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão da Faceli 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DA V JORNADA CIENTÍFICA DA FACELI -  2020    

 

 DATA  ATVIDADES  

02/09/2020 Publicação do Edital de Abertura de Inscrições de 
Trabalhos  

03/09/2020 a 30/09/2020 Período de inscrição e submissão de trabalhos ao 
grupo avaliador. 

01/10/2020 a 14/10/2020 Período de Análise dos Trabalhos pelo grupo avaliador.   

20/10/2020 Publicação de Edital com o Resultados dos Trabalhos 
selecionados  

30/10/2020 Divulgação da programação da Jornada com os dias e 
horários das apresentações. 

17 e 18/11/2020 Realização da V Jornada Científica da Faceli 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS PARA A V JORNADA CIENTÍFICA 2020 

DA FACELI 

  

DADOS PESSOAIS 

Nome:  

 

Titulação: 

 

Instituição: 

Endereço:       

                                     

Bairro:                                                Município:  

  

CEP:                                                  Telefones:  
 

E-Mail:  
 

Título do Trabalho: 

 
(    ) Resenha    (    )  Artigo Científico   (    ) Resumo Expandido 

Forma de Apresentação: 
                      (    ) Apresentação Oral          

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 CEP: 29.920-010 

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 CEP: 29.920-010 

pedrop@gmail.com 

Tel....... 
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2020 

 


