VII SEMANA ACADÊMICA E CIENTÍFICA DA FACULDADE DE PIMENTA BUENO –2019
Tema: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SÉCULO XXI: O TRABALHO EM EQUIPES
MULTIPROFISSIONAIS E SEUS DESAFIOS
EDITAL CEEX Nº 004.2019
Pimenta Bueno, 27 a 29 de maio de 2019.
1.
APRESENTAÇÃO
O Conselho de Ensino e Extensão torna público o edital de abertura de
inscrições para a participação na VII SEMANA ACADÊMICA E CIENTÍFICA DA
FACULDADE DE PIMENTA BUENO, que visa estimular a pesquisa e o
desenvolvimento científico, além de proporcionar aos acadêmicos acesso
aos conhecimentos compartilhados por diversos profissionais, reafirmando
o compromisso da instituição junto à comunidade acadêmica e científica
do país.
2.
OBJETIVO
O evento tem por objetivo promover e divulgar as atividades de pesquisa
realizadas por estudantes de graduação e pós-graduação (lato sensu e
stricto sensu) das diversas IES, bem como de professores pesquisadores,
visando o incentivo a uma necessária cultura de pesquisa e oportunizar
aos acadêmicos participarem de palestra, ministrada por profissional
abordando o tema pertinentes à formação e atuação profissional.
3.
PÚBLICO ALVO
Docentes, discentes e pesquisadores da FAP e demais Instituições de
Ensino Superior.
4.
DATA DE REALIZAÇÃO
27 a 29 de maio de 2019.
5.

CRONOGRAMA
Período
para
inscrição
de
participantes sem apresentação de
trabalhos - Categoria ouvintes:

01 de abril a 23 de
maio de 2019.

Período de submissão de trabalhos:
Período de avaliação dos
trabalhos:
Período
de
divulgação
trabalhos selecionados:

dos

08 abril a 15 de maio
de 2019.
09 de abril a 17 de
maio de 2019.
20 de maio de 2019.

Período para inscrição como participante: 01 de abril a 23 de maio de
2019.
6.

ORIENTAÇÃO SOBRE AS INSCRIÇÕES
6.1 As inscrições para participação na VII SEMANA ACADÊMICA E
CIENTÍFICA DA FACULDADE DE PIMENTA BUENO devem ser efetuadas na
Secretaria da Faculdade de Pimenta Bueno.
6.2 As inscrições de trabalho de acadêmicos da IES, bem como de
participantes externos deverão ser feitas através do e-mail
semanacientifica@fapb.edu.br, aos cuidados da Comissão Científica.

6.3 Investimento:
Acadêmicos da Faculdade de Pimenta Bueno: R$ 20,00 (com direito
inscrição de trabalhos).
Participantes Externos: R$ 35,00 (para apresentação de trabalho
participação de palestra).

a
e

6.4 Somente os participantes inscritos terão direito ao certificado
com carga horária proporcional a sua participação no evento:
6.5 Participação em palestra 4 horas por dia.
6.6 Apresentação de banner 10 horas.
6.7 Apresentação de artigo “comunicação oral” 15 horas.
6.8 Monitoria 2 horas.
6.9
Os participantes externos na condição de apresentadores
de trabalhos também serão certificados por cada trabalho com carga
horária de 4 horas e receberão cópia dos anais.
6.10 O público externo que realizar sua inscrição e participar de
palestras será certificado com 04 horas, e caso faça apresentação

de banner será acrescido ao certificado mais 10 horas e
apresentação de artigo será acrescido ao certificado mais 15 horas.
7.

INSCRIÇÕES PARA AS PALESTRAS
7.1 Primeiro dia do evento será oferecido uma Palestra Magna para
todos os cursos. O participante terá o direito de assistir a
palestra
e
nos
demais
dias
participar
como
ouvinte
nas
apresentações de trabalhos ou na apresentação de banner.
7.2 Caso haja um número expressivo de trabalhos a serem apresentados,
a palestra poderá ser suprimida ou extinta.
7.3 Somente os acadêmicos da Faculdade de Pimenta Bueno – FAP poderão
se inscrever para a palestra.
7.4

A palestra e as apresentações possuem vagas limitadas.

7.5 Haverá registro de presença em cada dia para que a partir disso
os certificados possam ser emitidos.
7.6 As inscrições para monitoria, deverão ser realizadas na
Secretaria das Coordenações no horário das 19 às 22 horas período
de 22 a 26 de abril.

8.

ORIENTAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
8.1 Somente participantes previamente inscritos e após o pagamento da
taxa de inscrição poderão submeter trabalhos científicos.
8.2

Os trabalhos só serão aceitos se versarem sobre o tema do evento.

8.3 Participantes externos da Faculdade
também poderão inscrever trabalhos.

de
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8.4 Os trabalhos devem ser inéditos, não tendo sido submetidos
anteriormente em outros eventos científicos. O texto deve estar
digitado rigorosamente conforme as normas cultas da Língua
Portuguesa e atender às Normas Técnicas da ABNT. Não serão aceitos
trabalhos que estiverem fora do modelo padrão de submissão de
trabalhos.
8.5

Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo estabelecido.

8.6 Para que a inscrição de trabalho seja considerada efetivada, é
preciso preencher o formulário corretamente, pagar a taxa de
inscrição e proceder o envio do trabalho até o dia 15 de Maio de
2019 para o e-mail: semanacientifica@fapb.edu.br
8.7 Na hipótese de haver coautoria no trabalho, deve-se identificar
quem será o relator. Os demais autor(es) inclusive professor(es)
orientador(es), também terão direito a certificado.
8.8 A seleção dos trabalhos científicos inscritos será feita por um
comitê científico de professores. Os trabalhos que não atenderem às
normas científicas serão recusados.
8.9 Na hipótese de aceitação do trabalho para apresentação, o autor
estará outorgando, formal e gratuitamente, a Faculdade de Pimenta
Bueno o direito de reprodução dos referidos trabalhos.
8.10 Cada trabalho poderá constar, no máximo, até 06 (seis) coautores.
Para efeito de registro da produção científica na Plataforma Lattes
e para o correto registro no certificado, os autores deverão
registrar no texto, o nome completo e a titulação de cada autor.
8.11 Caso se trate de trabalho orientado por professor pesquisador, no
trabalho deverá constar obrigatoriamente o nome deste como
orientador(a), com titulação superior aos dos demais autores
citados, bem como expressar o nome da instituição a qual os autores
mantêm vínculo.
8.12 O orientador é responsável legalmente por todo seu conteúdo
(incluindo área, título, nomes dos autores, instituições, etc.). A
organização é isenta de qualquer responsabilidade sobre o conteúdo

do resumo que for divulgado e/ou publicado através de qualquer meio
de comunicação do evento (programa, certificado, e-mail, banner,
site, livro eletrônico e outros), pelos autores ou por terceiros.
Todos os autores devem ter conhecimento das normas, do conteúdo do
texto e concordar em ter seu nome inserido como autor ou
orientador.
9.

MODALIDADE DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS:

Os trabalhos científicos inscritos na VII SEMANA ACADÊMICA E CIENTÍFICA
DA FACULDADE DE PIMENTA BUENO deverão ser apresentados obedecendo às
seguintes modalidades:
9.1 Comunicação oral
Para as comunicações orais serão aceitos trabalhos nas seguintes
modalidades:
a) Relatos de pesquisa: apresentação de resultados de investigações
teóricas ou empíricas, obtidos por meio de delineamentos quantitativo
e/ou qualitativo. Importante que haja uma discussão crítica dos
resultados e que seja explicitada a contribuição para a produção do
conhecimento.
b)

Relatos de experiência profissional: relatos de experiência com
relevância para a melhoria das práticas profissionais. Serão aceitos
relatos de estudos de caso. Os relatos podem se referir a projetos
institucionais, programas de intervenção ou estudos de caso, nas áreas
de aplicação da psicologia, da saúde, da educação, da administração e
contabilidade, sistemas de informação, e as demais áreas do
conhecimento.

c) Os textos completos deverão ser encaminhados à Comissão Científica
para avaliação pelo email: semanacientifica@fapb.edu.br
9.1.1
A partir dos trabalhos aprovados, a comissão científica da
VII Semana Científica da Faculdade de Pimenta Bueno, agrupará as
comunicações orais em módulos temáticos, conforme as normas
abaixo:

a) Cada participante terá até 15 (quinze) minutos para apresentação.
b) Serão apresentadas até 4 comunicações seguidas e os debates serão
feitos em bloco ao final das apresentações, sendo reservado um
tempo de 20 a 30 minutos para esse debate.
c) O tempo de apresentação será pontualmente controlado. Solicitamos
aos autores que estejam atentos ao mesmo.
d) Local, data e horário da apresentação serão informados
posteriormente por e-mail.
e) Será disponibilizado data show e microcomputador.
f) Para as apresentações preparadas com Power Point, sugere-se
utilização de fundo claro nos slides, pois isso facilitará
visualização em ambientes com relativa luminosidade.
9.1.2

a
a

Normas para o trabalho escrito da comunicação oral

Deverá ser enviado texto completo seguindo a estrutura e formatação
abaixo:
a) Título: Em letra maiúscula, evidenciado, centralizado, máximo 20
palavras, fonte 12, Times New Roman ou Arial.
b) Autoria, e-mail, instituição (um abaixo do outro, nessa sequência),
alinhados à direita, logo após o título.
c) Resumo e palavras-chave (em português): o tamanho da fonte, deverá
ser 10 e espaçamento simples sem parágrafo.
d) Corpo do texto: Introdução; Desenvolvimento (dividido em seções, com
títulos, podendo incluir a descrição do Método, quando for o caso);
Conclusões (ou Considerações finais).
e) Referências (Normas da ABNT)
f) Página e margens: A4; margens superior/esquerda em três (03) cm;
inferior/direita em dois (02) cm.
g) Fonte e espaçamento: Times New Roman Arial, tamanho 12 (exceto para o
Resumo, citações longas e notas de rodapé, que devem utilizar fonte

10); espaçamento 1,5 (exceto para o Resumo, citações longas e notas
de rodapé que devem utilizar espaçamento simples). Extensão: máximo
de 30.000 caracteres (com os espaços) para todo o arquivo. Formato do
arquivo: ".doc"
9.2

Banner

Os banners são trabalhos gráficos por meio dos quais se apresentam
discussão
de
resultados
de
pesquisas
empíricas,
históricas,
conceituais, metodológicas ou experiências práticas da aplicação de
conhecimentos. Podendo ser apresentando pesquisas em andamento, com
resultados parciais.
9.2.1
Cada banner ficará exposto durante o evento e haverá um
horário designado para apreciação de um debatedor ou debatedora.
a) Os banners serão publicados exclusivamente sob a forma de Resumos e
devem ser apresentados oralmente.
b) Deverá ser encaminhado para a Comissão Científica o Resumo para
avaliação contendo a seguinte estrutura e formatação: O TÍTULO
deverá ser escrito em letra maiúscula e ter no máximo 200
caracteres, incluindo os espaços; NOME DO(S) AUTOR (ES): por
extenso, em caixas baixa sendo a primeira letra maiúscula. Até seis
nomes, separados por vírgula, incluindo o orientador. Usar
numeração de rodapé para indicar orientador e titulações. Máximo 60
caracteres cada. O texto do resumo simples deverá ter no máximo
2500 caracteres, incluindo os espaços. Deve conter introdução,
objetivos, desenvolvimento e considerações finais em texto único,
sem tópicos. PALAVRAS-CHAVE: três palavras, máximo de 40 caracteres
cada, separadas por vírgula e iniciadas por letras maiúsculas.
REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO: somente bibliografia básica.
c) O
texto
deverá
ser
encaminhado
para
o
e-mail
semanacientifica@fapb.eud.br em formato “doc”, fonte Times New
Roman Arial, tamanho 12.
d) Para a apresentação deverá ser confeccionado banner que ficará
exposto de acordo com cronograma a ser divulgado no site da
instituição www.fapb.edu.br e no mural de informes da FAP, próximo
a secretaria acadêmica. O modelo do banner será disponibilizado
pela IES.

e) A confecção, o transporte, a montagem e remoção dos banners nos
locais indicados são de responsabilidade dos autores e das autoras,
respeitando o cronograma do evento, não ficando o mesmo em hipótese
alguma sob a responsabilidade da Faculdade de Pimenta Bueno.
f) A apresentação oral ficará a cargo de um dos membros do grupo, o
qual deverá ter seu nome sublinhado no banner.
g) Para a apresentação oral, o tempo que o autor terá será de 10 (dez)
minutos. Depois desse tempo, ele responderá aos questionamentos do
avaliador até que as dúvidas sejam sanadas. Além disso, o autor
deverá estar posicionado ao lado de seu banner pelo período de
tempo indicado, a fim de apresentar o trabalho aos interessados em
conhecê-lo, esclarecendo possíveis dúvidas.
h) É proibida a apresentação de banners por não autores ou terceiros.
i) É proibida a apresentação de banners com aparelhos ou instrumentos
sonoros que dificultem a sessão de avaliações e a comunicação no
local.
j) Os banners deverão ter as
largura e 1,20m de altura.
k) É obrigatório
pendurar.
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l) O banner deverá estar baseado no resumo enviado para a comissão
organizadora.
m) O modelo de banner fornecido no site do evento deverá ser seguido,
o mesmo estará disponível em: www.fapb.edu.br.
n) O pôster deverá ter clareza e utilizar texto e o mínimo de figuras,
fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis. Organizar as
informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam
facilmente
compreendidas,
divididas
nos
seguintes
tópicos:
Introdução, Objetivos, Desenvolvimento (que poderá ser subdividido
a critério do orientador), Considerações Finais, Referências
Bibliográficas.

o) O texto do banner deverá ser legível a uma distância de pelo menos
1 metro, a fim de que o observador possa efetuar a leitura
confortavelmente.
p) O título deverá ser obrigatoriamente o mesmo do resumo enviado
eletronicamente à organização do evento, sendo apenas dividido nos
tópicos elencados na alínea n.
q) Nomes dos autores: Para se identificar o orientador e titulações,
bem como área de formação caso torne-se necessário, utilizar
numeração e rodapé. Sublinhar o autor principal do trabalho, que
fará a apresentação oral.
r) Banners
sem
esses
tópicos
considerados fora do padrão.

ou
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serão

s) As caixas de texto do banner poderão ser ajustadas de acordo com a
necessidade de cada trabalho.

9.3

Palestras e Mesas Redondas

Somente poderão propor palestras e/ou
convidados pela equipe organizadora.

mesas

redondas

profissionais

9.3.1
Para que haja maior aproveitamento e descrição dos
principais dados que serão apresentados, além da possibilidade de
publicações nos anais do evento, se faz necessário o envio do
resumo da palestra para o email semanacientifica@fapb.edu.br.
9.3.2
Os resumos devem ter entre 500 e 750 caracteres. No caso da
modalidade de apresentação “mesa redonda”, deve ser enviado um
resumo geral da proposta da mesa redonda e cada participante
também deve enviar um resumo da sua fala, respeitando a mesma
quantidade de caracteres.
10.

CERTIFICADOS

10.1 A entrega dos certificados da apresentação dos trabalhos será
feita após a apresentação e avaliação dos mesmos pelos debatedores.

10.2 Os certificados de participação dos acadêmicos da FAP serão
entregues em duas ou mais semanas após o evento por meio do site
da IES.

11.

INFORMAÇÕES E CONTATO

A organização da VII SEMANA ACADÊMICA E CIENTÍFICA DA FACULDADE DE
PIMENTA BUENO – FAP pode ser contatada pelos seguintes meios:
Faculdade de Pimenta Bueno – FAP - Avenida Castelo Branco, 780, Centro.
CEP 76970-000. Pimenta Bueno – RO.
Telefone (69) 3451-4100
E-mail: semanacientifica@fapb.edu.br
Site: http://www.fapb.edu.br

12.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A Conselho de Ensino e Extensão da FAP reserva-se o direito de resolver
os casos omissos e as situações não previstas nas normas expressas neste
edital.
Pimenta Bueno (RO), 25

de março de 2019.

Profª Ma. Eliene Ferreira Alves
Presidente da Conselho de Ensino e Extensão

ANEXO I
Comissão Científica
Ma. Eliene Alves Ferreira
Esp. Fabiana Waterkemp
Esp. Jéssica Stocco Granado
Ma. Joceli Mota Correa da Rocha
Ma. Helena Cristina Grilli Gama
Esp. Mayza Cristina Wecchy e Silva
Me. Mirivan Carneiro Rios
Esp. Jaqueline Valéria dos Santos Souza Ribeiro
Ma. Rosangela Ribeiro da Silva Justos
Ma. Selma de Fátima da Silva Bueno
Comissão Organizadora
Elinton Oliveira Dultra
Ma Joceli Mota Correa da Rocha
Ma. Eliene Alves Ferreira
Me. Mirivan Carneiro Rios
Suelen Cristina Santos Almeida
Esp. Jaqueline Valeria dos Santos Souza
Esp. Jéssica Stocco Granado

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO DE TRABALHO
Modalidade de trabalho
Comunicação Oral
Título do trabalho:
Autor 1 (apresentador):
Autor 2:
Autor 3:
Autor 4:
Autor 5:
Autor 6:
Orientador:

(

)

Banner

(

)

A inscrição deste trabalho fica condicionada ao pagamento da taxa de
inscrição e ao envio do texto em formato “doc” para o email da organização:
semanacientifica@fapb.edu.br

ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO –
MONITORIA DA VII
SEMANA ACADÊMICA CIENTÍFICA.
Nome: _______________________________________________________________
Matrícula

nº:

________________

Tel

Residencial:

_______________

Celular:____________
Curso:______________________Período:_______e-mail:______________________
Curso em que deseja ser monitor:______________________________________

DECLARAÇÃO

Declaro conhecer os critérios de participação do Programa de Monitoria,
estabelecidos pelo Regulamento Institucional e Edital específico e ser
conhecedor que a participação no Programa não estabelece nenhum vínculo
empregatício meu junto à IES.

, _______ de __________________ de ________.

_____________________________________________
Assinatura do Monitor

