TRABALHOS CIENTÍFICOS – TEMAS LIVRES
01. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS:


Para APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO poderão inscrever-se
PROFESSORES, PROFISSIONAIS e/ou ALUNOS, sendo que estes últimos
deverão estar sob a orientação de um(a) professor(a);



Para inscrever, o APRESENTADOR deve efetuar previamente sua inscrição no
evento, através do link: https://sicoe.fpb.edu.br/sicoe/site/EXTENSAO/587



As submissões serão realizadas exclusivamente através do sistema eletrônico
do XIII Fórum Científico e Mostra de Extensão da FPB, no link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqplKssl7kiFm3JpfMgF
XLshEjiX0aFDviHmnzY5mitUOVlWQ0NMVUEwOTJTNVBVTDRTUTZOMVFLU
C4u



Ao final do preenchimento do formulário, o Resumo deverá ser enviado para o
e-mail: elabora@unp.br, com identificação do título do trabalho no corpo do email.



Não serão aceitos trabalhos sem inscrição no evento.



A submissão no sistema eletrônico implica na aceitação das regras de
submissão, julgamento, apresentação, premiação e no compromisso da
apresentação.



As submissões encerrarão às 23h59min de 07 de novembro de 2020 pelo horário
de Brasília.

02. DATAS DE SUBMISSÃO


Data limite para recebimento de resumos: 07 de novembro de 2020.



Divulgação do resultado da avaliação: 10 de novembro de 2020.

03. MODALIDADE DE TRABALHOS:


A apresentação de trabalhos é aberta para ALUNOS de Graduação e PósGraduação, PROFESSORES e PROFISSIONAIS.



As apresentações serão de forma ORAL, através de ferramenta on-line a ser
definido pelo responsável pelo evento (Blackboard Colaborate ou Ms Teams).

04. NORMAS PARA ELABORAÇÃO E ENVIO ELETRÔNICO DOS RESUMOS DE
TRABALHOS


O resumo deve ser redigido em português, em formato .doc ou .pdf.



O documento deve ser composto por: Título (escrito em letras MAIÚSCULAS,
Centralizado, Arial, tamanho 12, Negrito), Autores (Não abreviado, Centralizado,
Arial, tamanho 12), e-mail do auto principal (Centralizado, Arial, tamanho 12) e o
corpo do resumo.



O corpo do resumo deverá ser escrito em parágrafo único, de maneira clara e
objetiva,
contendo:
INTRODUÇÃO,
OBJETIVO,
METODOLOGIA,
RESULTADOS e CONCLUSÕES (Estes termos não deverão ser incluídos no
resumo), em formatação justificada, fonte Arial e tamanho 12.



Não será permitido o uso de figuras, gráficos, tabelas, desenhos e citações
bibliográficas no resumo.



O modelo do Resumo está disponível neste LINK (Clique aqui para fazer o
download).



Cada participante poderá se inscrever em, no máximo, 2 trabalhos como
APRESENTADOR DE TRABALHOS;



É importante o preenchimento CORRETO de todos os campos no momento da
INSCRIÇÃO com os dados do participante, bem como do RESUMO, pois NÃO
será possível proceder a correção de NOME DE AUTORES, nem será possível
ADICIONAR AUTORES após a inscrição do trabalho. O conteúdo do resumo é
de responsabilidade exclusiva do orientador, do apresentador do trabalho e dos
demais co-autores.



Os trabalhos devem ser enviados, obrigatoriamente, na língua portuguesa. Se
aprovados, também devem ser apresentados na língua portuguesa. Trabalhos
em outras línguas não serão julgados e serão desclassificados automaticamente.



Ao submeter o trabalho, os autores assumem o cumprimento das legislações e
normas éticas que regem a pesquisa com seres humanos e animais, incluindose a aprovação pelos Comitês de Ética em Pesquisa e de Ética em Pesquisa em
Animais.



Resumo deverá ser enviado para o e-mail: elabora@unp.br, com identificação
do título do trabalho no corpo do e-mail.

OBSERVAÇÃO: Caso não sejam atendidas as normas para preparação dos resumos
acima relacionadas, O TRABALHO PODERÁ SER REJEITADO pela comissão
avaliadora.

05. NORMAS PARA PREPARAÇÃO DO PPT DE APRESENTAÇÃO ORAL


A apresentação deve conter as seguintes informações: Slide inicial com as
identificações do trabalho (Título, Autores, etc.), introdução, objetivo
(proposição), metodologia, resultados, conclusões e referências bibliográficas
(no máximo cinco).



Sugere-se que as conclusões sejam colocadas sob forma de tópicos.



O modelo da apresentação em formato .ppt está disponível neste LINK (Clique
aqui para fazer o download).



O tempo máximo para cada apresentação é de 20 minutos (15 minutos para
apresentação e 5 minutos para comentários dos avaliadores).



Informações sobre dia e horário da apresentação estarão disponíveis neste site,
em “Trabalhos Aprovados”.

06. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS


Os critérios de avaliação para aprovação e apresentação de trabalhos científicos
durante o Congresso serão os seguintes:
ITENS A SEREM AVALIADOS

PONTUAÇÃO

Preenchimento correto do resumo

0,5

Relevância do estudo

1,5

Originalidade

1,0

Coerência entre Títulos, Objetivos e Conclusões

2,0

Vernáculo adequado

2,0
Descrição

Natureza do
trabalho
Projeto de Pesquisa com
(deverá se apoio INSTITUCIONAL
enquadrar
dentro de
uma das três
situações) Revisão Bibliográfica

adequada
resumo
(objetivos,
metodologia,

3,0

resultado e
conclusão)

Relato de caso/Estudo de caso


do

3,0
3,0

Os trabalhos serão submetidos ao julgamento cego de no mínimo três membros
da Comissão Julgadora de Temas Livres, e a nota final será a média aritmética
entre as notas atribuídas. Não caberão recursos. As notas não serão divulgadas.

A Comissão Científica reserva o direito de solucionar eventuais controvérsias
surgidas no processo de julgamento.


Os trabalhos aceitos serão publicados na íntegra nos ANAIS eletrônicos do
evento, desde que apresentados por pelo menos um dos autores.

07. NORMAS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS


A avaliação dos trabalhos será feita por CURSO e por ESCOLA.



Os critérios de avaliação dos trabalhos apresentados durante o Congresso a
serem utilizados pela Comissão Avaliadora serão os seguintes:
ITENS A SEREM AVALIADOS
Originalidade (Valor de 0 a 2,0 pontos)
Relevância do estudo (Valor de 0 a 2,0 pontos)
Transmissão das Informações (segurança e
Conteúdo (Valor de 0 a 3,0
precisão): valor de 0 a 1,5 ponto
pontos)
Metodologia: valor de 0 a 1,5 ponto
Clareza ordenamento lógico e objetividade:
valor de 0 a 1,5 ponto
Apresentação (Valor de 0
a 3,0 pontos)

Postura, dicção, volume: valor de 0 a 1,0 ponto
Qualidade do material didático: valor de 0 a 0,5
ponto

08. CERTIFICAÇÃO


Será fornecido 1 (um) certificado a cada Trabalho Cientifico aprovado e
apresentado, onde constará a categoria de apresentação (Apresentação Oral),
o título do trabalho e o nome de todos os autores.

9. PREMIAÇÃO


Os Trabalhos Científicos aprovados serão analisados de modo criterioso pela
Comissão Julgadora e concorrerão à premiação de:
“Melhores Trabalhos Científicos do XIII Fórum Científico e Mostra de Extensão
da FPB – Categoria Oral” (1º, 2º e 3º apenas).



Na solenidade de encerramento do Congresso, os três primeiros trabalhos
receberão um certificado especial.

