EDITAL 086/2017

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
INSCRIÇÕES PARA A II JORNADA
CIENTÍFICA DA FACELI.

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) torna pública a abertura das
inscrições para a II JORNADA CIENTÍFICA, que será realizada nos dias 17, 18 e 19
de outubro, nos períodos matutino (das 08h às 11h e 30min), vespertino (das 13h e
30 min às 17h) e noturno (das 19h e 30 min às 22h).
1. DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da II Jornada Científica da Faceli, como espectador e/ou
apresentador de trabalhos, tanto estudantes e professores da Faceli quanto de
outras instituições, além de pessoas da comunidade.
2. DAS INSCRIÇÕES
Os interessados em participar a II Jornada Científica da Faceli, como
espectadores, deverão efetivar suas inscrições no período de 25 de setembro a 11
de outubro de 2017, preenchendo a ficha de inscrição (Anexo 1) disponível no site
da Faceli, e enviando para o e-mail jornadacientifica@faceli.edu.br.
Para a inscrição de Resumos Expandidos, poderão ser inscritos até 02 (dois)
trabalhos por autor(es), com vistas à apresentação na Jornada e deverão ser
protocolados na Secretaria Acadêmica da Faceli, no período de 14 de agosto a 14
de setembro de 2017, no horário de 7 às 21h.
Os autores de Resumos Expandidos selecionados para a apresentação oral estarão
automaticamente inscritos para a II Jornada Científica da Faceli.
3. DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS
Os trabalhos a serem apresentados na II Jornada Científica da Faceli/2017-2
devem submetidos à Comissão, no formato de Resumo Expandido para
apresentação oral e serão admitidos até três autores por trabalho (entre eles o
professor orientador, em caso de alunos).

O Resumo Expandido, com a folha de rosto, deve ser entregue em um envelope
lacrado e identificado com o(s) nome(s) do(s) autor(es), e devem obedecer às
normas determinadas a seguir:
a) Folha de Rosto
b) Texto do resumo expandido com as seguintes seções: Tema e sua delimitação,
Objetivos, Metodologia e Resultados e ou Conclusões.
c) O resumo expandido deverá ter entre 200 e 400 palavras;
d) Tamanho do papel: A4;
e) Margens: superior e inferior de 2,0 cm, esquerda e direita de 3,0 cm;
f) Alinhamento: justificado, sem entrada de parágrafo;
g) Fonte: Arial, tamanho 12, espaço 1,5.
Os dados de identificação do(s) autor(es), em folha de rosto, devem vir assim
registrados:
a) Nome, RG, CPF, titulação e profissão.
b) Endereço, telefone e endereço eletrônico do(s) autor(es) do trabalho.
4. DA SELEÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS
Todos os trabalhos submetidos à II Jornada Científica da Faceli serão avaliados
pelos membros da Comissão da Jornada Científica, para seleção daqueles que
serão apresentados durante a Jornada Científica, com base nos seguintes critérios:
a) Atendimento total às regras estabelecidas acima. Trabalhos que não estejam de
acordo com as regras serão automaticamente eliminados;
b) Qualidade linguística: uso adequado do idioma, clareza e correção na
comunicação e encadeamento lógico dos argumentos;
c) Referencial teórico-metodológico, contribuição para a produção do
conhecimento na área das Ciências Sociais, Ciências Sociais Aplicadas e
Ciências Humanas.
5. DA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS
A relação dos trabalhos selecionados será divulgada no site da Faceli no dia 20 de
setembro de 2017.
6. DA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES
O cronograma das apresentações orais dos resumos expandidos e seus respectivos
autores será divulgado no dia 25 de setembro de 2017, via edital, no site da Faceli.

7. DAS CERTIFICAÇÕES
Todos os participantes da II Jornada Científica Faceli serão certificados de acordo
com a forma de participação, comprovada com a assinatura em lista de presença,
conforme abaixo:
a) Os participantes que apresentarem trabalhos receberão certificados, conforme a
quantidade de trabalhos apresentados;
b) Os participantes espectadores, alunos da Faceli, receberão declaração de
participação, que poderá ser contabilizada como horas complementares, se
estiverem presentes no evento fora do seu horário normal de aula.
c) Os participantes espectadores, não alunos desta instituição, receberão
declaração de participação.
Obs.: Os participantes espectadores receberão 04 (quatro) horas por participação
em cada turno.

Linhares - ES, 10 de agosto de 2017.

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
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES ESPECTADORES
II JORNADA CIENTÍFICA DA FACELI

Dados Pessoais
Nome:
Endereço:
Bairro:

Município:

CEP:

Telefones:

E-Mail:
Turno de participação: Matutino (
Assinatura do Candidato:

) Vespertino (

) Noturno (

)

