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EDITAL Nº 05 DE 24 DE OUTUBRO DE 2017 

 

IX SEMANA CIENTÍFICA – INCLUSÃO NO BRASIL: POLÍTICAS, DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS 

II COLÓQUIO INTERNACIONAL – DIVERSIDADE, AÇÕES AFIRMATIVAS E 

CIDADANIA 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Os diretores e demais coordenadores de Cursos, Pós-graduação e Núcleos da Faculdade do 

Vale do Itapecuru tornam público o edital de abertura de inscrições para participação na IX 

SEMANA CIENTÍFICA e II COLÓQUIO INTERNACIONAL DA FACULDADE DO 

VALE DO ITAPECURU (FAI), eventos que visam promover a culminância da pesquisa, 

do ensino e da extensão por meio da produção científica e do debate crítico, metas precípuas 

desta IES junto à sociedade. 

 

2.OBJETIVO 

Promover a pesquisa científica, divulgando seus resultados e o debate interativo entre 

docentes, graduandos e pós-graduandos (lato sensu e stricto sensu) e demais membroscom 

interesses afins. 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

Acadêmicos, professores, pesquisadores e demais interessados. 

 

4. DATA DE REALIZAÇÃO 

A IX SEMANA CIENTÍFICA e II COLÓQUIO INTERNACIONAL DA FACULDADE DO 

VALE DO ITAPECURU (FAI) serão realizados nos dias 29 e 30 de novembro e 01 de 

dezembro de 2017. 

 

5. PROGRAMAÇÃO 

 

CREDENCIAMENTO 

27, 28 e 29/11, das 14h às 21h 

 

1º DIA 29/11/2017(quarta-feira) 

19h – 20h: Cerimonial de abertura 

20h – 22h: Palestra Magna: II Colóquio Internacional Diversidade, ações afirmativas e 

cidadania  

Tema específico: Justiça Restaurativa: ferramenta de reconstrução da cidadania          

Dr. Reyler Yulfo Rodríguez Chávez (Magíster en Derecho de la Empresa –Pontificia 

Universidad Católica del Perú / Lima) 
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2° DIA – 30/11/2017 (quinta-feira) 

14h – 16h: Mesas redondas 

16h – 18h: Eixos temáticos (comunicações orais por professores e/ou acadêmicos) 

18h – 20h: Palestras 

 

3° DIA – 01/12/2017 (sexta-feira) 

14h – 16h: Eixos temáticos (comunicações orais por professores e/ou acadêmicos) 

16h – 18h: Eixos temáticos (comunicações orais por professores e/ou acadêmicos) 

18h – 21h: Minicursos, palestras e mesas redondas 

21h – 22h: Apresentação cultural  

 

6.INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 

6.1 Cronograma de inscrição: 

Período de inscrição para participantes com apresentação de trabalho: a partir da data do 

lançamento deste edital até o dia 22/11/2017. 

Período de divulgação dos trabalhos selecionados: 24/11/2017 a 27/11/2017; 

Período de inscrição para participantes sem apresentação de trabalho: a partir da data do 

lançamento deste edital até o dia 27/11/2017. 

6.2 O participante que apresentar trabalho deverá encaminhar O RESUMO EXPANDIDO 

(conferir as normas no Anexo I) para o e-mail: ixsemanacientifica@gmail.com 

6.3 O participante com ou sem apresentação de trabalho deve obrigatoriamente pagar a taxa 

de inscrição e, somente depois de efetivada, poderá inscrever-se no evento, seguindo as 

orientações apresentadas no site www.faionline.com.br/ixsemanacientifica 

6.4 Investimento: R$55,00 (graduandos)com apresentação de trabalho e participação nas 

atividades programadas; R$ 50,00 (graduandos) sem apresentação de trabalho e com 

participação nas atividades programadas; R$ 60,00 (pós-graduados) com apresentação de 

trabalho e com participação nas atividades programadas; R$ 55,00 (pós-graduados) sem 

apresentação de trabalho e com participação nas atividades programadas. A taxa deverá ser 

paga por meio de boleto bancário. Em caso de dúvida a respeito do processo de inscrição, o 

participante deverá ligar para o número (99) 3421- 8000. 

6.4.1. Os graduandos da FAI, em específico, poderão apresentar até dois trabalhos(no dia 30 

de novembro e/ou 01 de dezembro de 2017) pagando o valor de uma única inscrição 

(R$50,00). No entanto, deverão submeter obrigatoriamente os dois resumos expandidos 

respectivos às comunicações orais. 

6.5 O autor, cujo trabalho for indeferido pelo Comitê de Avaliação de Mérito Científico, 

não terá direito à restituição da taxa de inscrição, porém fica assegurada a participação como 

ouvinte nas atividades programadas, bem como o recebimento do certificado de participação. 

Todos os certificados (de apresentação e de participação) estarão disponíveis no site 

www.faionline.com.br/ixsemanacientifica, por um período de 90 dias. 

6.6 Somente os participantes inscritos com frequência igual ou superior a 75% nas atividades 

da IX SEMANA CIENTÍFICA e II COLÓQUIO INTERNACIONAL terão direito ao 

certificado de participação. 
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6.7 Os autores com trabalhos aprovados, após a apresentação, poderão imprimir no site 

www.faionline.com.br/ixsemanacientifica os certificados, bem como terão seus trabalhos 

publicados nos Anais do evento.  

 

7. ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

7.1 Os trabalhos inscritos deverão ser inéditos e elaborados rigorosamente de acordo com as 

normas estabelecidas no Anexo I deste edital, bem como segundo o padrão culto da Língua 

Portuguesa. Se graduando, o(a) autor(a) deverá ser, preferencialmente, feito em coautoria com 

um professor. Os trabalhos podem ser relacionados aos temas gerais dos eventos ou 

associados aos EIXOS TEMÁTICOS propostos neste edital no Anexo V. Os trabalhos serão 

apresentados em conformidade com o horário estabelecido na Programação do evento, em 

salas que serão divulgadas antecipadamente pela Comissão Organizadora. 

7.2 Os trabalhos serão apresentados na modalidade Comunicação Oral, segundo o Anexo II, 

desde que o Resumo Expandido seja aceito pelo Comitê de Avaliação de Mérito Científico. 

7.3 Não serão aceitos trabalhos fora do prazo e que estiverem em desacordo com as normas 

estabelecidas neste edital. Antes de submeter o resumo, é obrigatório que os autores façam a 

revisão gramatical, de falhas de digitação e de conteúdo, observando se todos os dados estão 

corretos e em conformidade com as normas contidas no Anexo I deste edital. A falta de zelo e 

o excesso de erros implicarão a recusa do trabalho. O Comitê de Avaliação de Mérito 

Científico não poderá fazer, em hipótese alguma, qualquer alteração no texto submetido. 

7.4 Em se tratando de trabalho em coautoria (no máximo, três autores), o certificado de 

apresentação constará somente o(s) nome(s) do(s) autor(es) que apresentar(em) a 

Comunicação Oral. Para efeito de publicação, no entanto, o nome de todos os autores constará 

no Resumo Expandido, desde que todos estejam com as taxas pagas. Se a coautoria for 

entrealuno(a) e professor(a), este(a) último(a) estará isento(a) da taxa de inscrição se, em 

específico, fizer parte do quadro docente da FAI; nesse caso, somente o aluno deverá pagar a 

sua taxa de inscrição. 

6.5 O(s) autor(es) do resumo submetido e aprovado outorgará, formal e graciosamente, à 

Faculdade do Vale do Itapecuru, o direito de publicá-lo. 

6.6 Cada autor poderá inscrever, no máximo, dois trabalhos desde que sejam em horários 

distintos (conferir Anexo V) com taxa de inscrição para cada trabalho submetido, exceto para 

aluno da FAI que pagará apenas uma única taxa, ainda que submetam dois trabalhos. 

6.7 Após a inscrição efetivada e paga, o interessado deverá encaminhar o resumo expandido 

para o endereço eletrônicoixsemanacientifica@gmail.com. Anexar, obrigatoriamente, o 

comprovante de pagamento e a ficha de inscrição devidamente preenchida, conforme o 

modelo apresentado no Anexo VI. O e-mail deverá ter como título: SUBMISSÃO DE 

TRABALHO. No corpo do e-mail, devem ser informados: o título do trabalho, o(s) nome(s) 

do(s) autor(es) e respectivas instituições de ensino superior. Não será permitido incluir nome 

de autor após a submissão do trabalho. 

6.8  O Comitê de Avaliação de Mérito Científico será composto por especialistas de diversas 

áreas do conhecimento. Os autores receberão a carta de aceite dos seus trabalhos no e-mail 

fornecido, no período de 22/11/2017 a 24/11/2017. 
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Direção Geral 

Dra. Márcia Regina Serejo Marinho 

 

Direção Acadêmica 

Francisca das Chagas Borges Torres da Silva 

Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica (NPPDC) 

 

Caxias, 25 de outubro de 2017 

 

 

ANEXO I 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

1.  O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo, duas e, no máximo, quatro páginas, 

incluindo todo o texto, com tabelas, figuras e referências. 

2.  O TÍTULO do trabalho deve está em letras maiúsculas, utilizando fonte Arial, corpo 14, 

negrito, centralizado com, no máximo, 20 palavras. 

3.  Um espaço duplo abaixo do Título, deve(m) aparecer o(s) Nome(s) Completo(s) do(s)     

Autor(es), separados por vírgula (em caso de coautoria, no máximo três autores). Usar 

fonte Arial, corpo 12, alinhado(s) à direta e grafados somente com as primeiras letras 

maiúsculas. Deve ser inserida nota de rodapé, indicando o curso e a IES de filiação de 

cada autor. 

4.  Um espaço duplo abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), deve vir o Resumo com, no 

máximo, 200 (duzentas) palavras em espaço simples. Após o nome RESUMO seguido 

de dois pontos, virá o texto, em parágrafo único, espaço simples, fonte Ariel, corpo 10, 

elaborado com breves e concretas informações sobre o texto, tais como: objetivos, 

métodos, nomes relevantes do referencial teórico, dados dos resultados obtidos, etc. 

5.  Logo abaixo do Resumo, espaço simples, seguem as Palavras-chave, com no mínimo, 

três e, no máximo, cinco palavras, espaço simples, fonte Arial, corpo 10. As palavras 

devem ser relacionadas ao tema do trabalho, separadas por ponto e vírgula. Não haverá 

necessidade de fazer tradução para o inglês do Resumo e das Palavras-chave. 

6.  O corpo do resumo expandido deverá ser em A4, fonte Arial, corpo 12 e justificado, 

margens superior e esquerda de 3 cm; direita e inferior de 2 cm. O espaçamento entre as 

linhas deverá ser 1,15. 

7.   As citações devem ser breves e aparecer sempre no corpo do texto, ainda que ultrapassem 

três linhas. Não fazer citação com recuo. Explicitar autor, ano e página. 

8.  O recuo dos parágrafos do texto devem ser de 1,25cm. O corpo do resumo expandido 

deverá conter quatro parágrafos, cada um correspondendo aos respectivos itens: 

Introdução, Material e métodos, Discussão e resultados e Considerações finais. 

9.  A Introdução, um espaço duplo após o título, que deve esclarecer a delimitação e a 

relevância do assunto, os objetivos, o problema abordado e as hipóteses, bem como deve 

conter a base teórica, especificando as principais referências utilizadas na pesquisa. Não 

poder conter tabelas nem gráficos. 

10.  Um espaço duplo após a Introdução, vem a seção Material e Métodos que deve conter 
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especificações e detalhes do material ou objeto de estudo (caracterização e especificidade 

do mesmo) e descrição dos procedimentos utilizados/forma de análise empregada, 

servindo-se da base teórica selecionada (livros, revistas, artigos, etc.). Quando necessário, 

quantificar os dados e expor tabelas e/ou figuras(fotografias, gráficos, desenhos). 

11. A seção Resultados e Discussão deve conter dados e discussão dos resultados obtidos na 

pesquisa, baseados nas leituras e experiências realizadas. Os resultados devem ser 

discutidos e expostos, de modo que o(s) autor(es) possa(m) interpretá-los à luz do 

referencial teórico utilizado, confrontando os resultados com as hipóteses,com os 

objetivos da pesquisa e, se for o caso, com outros estudos realizados. 

12. As Considerações finais devem apresentar uma visão própria do(s) autor(es) acerca da 

pesquisa realizada. Trata-se de uma retomada criativa do que foi exposto. Não devem ser 

adicionados dados novos. Toda a base das considerações finais deverá já constar nos itens 

anteriores. Deve-se corroborar, jamais se limitar a repetir as informações já expostas. 

13. Caso sejam necessárias, as tabelas e/ou figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem 

ser intercaladas no texto, numeradas com algarismos arábicos (Figura 1; Tabela 1), com 

título abaixo e autoexplicativo, fonte 10, sem negrito e sem pontuação final. A resolução 

das figuras deve ser de, no mínimo, 300 dpi; tamanho pequeno (no máximo: 6 cm x 6 

cm) e padronizado ao longo do texto, sem ultrapassar as margens estabelecidas. Deve-se, 

obrigatoriamente, citar a fonte, caso não sejam originais.  

14. Na seção Referências, devem ser listadas somente as publicações mencionadas no 

texto, em ordem alfabética. Seguir a NBR 6023 da ABNT. Não apresentar referências em 

notas de rodapé – havendo necessidade de usá-las, estas devem ser apenas de caráter 

explicativo. 

 

ESCLARECIMENTOS QUANTO ÀS REFERÊNCIAS: 

UM AUTOR 

SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. Filosofia da arte. São Paulo: Edusp, 2010. 

DOIS OU TRÊS AUTORES 

ADES, L.; KERBAUY, R. R. Obesidade: realidade e indignações. Psicologia USP, São 

Paulo, v. 13, n. 1, p. 197-216, 2002. 

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico-

científicas. 5. ed. rev. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. 

DISSERTAÇÃO OU TESE 

FANTUCCI, I. Contribuição do alerta, da atenção, da intenção e da expectativa 

temporal para o desempenho de humanos em tarefas de tempo de reação. 2001. 130f. 

Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 2001. 

MANNARINO, Ana de Gusmão. Amilcar de Castro e a página neoconcreta. 2006. 147f. 

Dissertação (Mestrado em História do Centro de Ciências Sociais) – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. 
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ARTIGO DE JORNAL 

ADES, C. Os animais também pensam: e têm consciência. Jornal da Tarde, São Paulo, 

p. 4D, 15 abr. 2001. 

ENTREVISTA/DEPOIMENTO 

SILVA, A. A. Mulheres no ataque: depoimento. [9 de junho, 1996]. São Paulo: Revista 

da Folha de São Paulo. Entrevista concedida a Cristiana Couto. 

DOCUMENTOS EM MEIO ELETRÔNICO 

PAIVA, G. J. Dante Moreira Leite: um pioneiro da psicologia social no Brasil. Psicologia 

USP, São Paulo, v. 11, n. 2, jul./ago. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/>. 

Acesso em: 12 mar. 2010. 

RIBEIRO, Francigelda. A chave do amor e outras histórias piauienses. 2007. 

Disponível em:<http://www.portalentretextos.com.br/colunas/palavra-aberta/a-chave-do-

amor-e-outras-historias-piauienses,208,415.html>. Acesso em: 10 abr. 2016. 

 

ANEXO II 

2. REGRAS PARA A APRESENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

As comunicações serão apresentadas no período total de 15 minutos, 10 minutos para 

explanação e 5 minutos para perguntas do público. O(s) autor(es) deve(m) estar no localda 

apresentação, com 30 minutos de antecedência (a sala será divulgada com antecedência). 

Recursos como computador, multimídia, banners ou pôsteres ficarão a cargo do participante 

que deverá indicar no formulário de inscrição a necessidade de Datashow para a reserva do 

mesmo.Cabe enfatizar que só terá certificado o autor que apresentar o trabalho. Todos os 

autores devem obrigatoriamente usar o crachá da inscrição que será entregue no 

credenciamento do evento. 

 

ANEXO III 

1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃOPARA OS ALUNOS DA FAI 

Categoria Forma de avaliação Pontuação 

 
 

Com apresentação de 
trabalho 

AsComunicações Orais 
serão avaliadas pelo 

professor responsável pelo 
Eixo Temático. As notas 

serão encaminhadas às 
Coordenações dos Cursos.  

Nota de zero a dez na 
disciplina de vinculação do 

trabalho apresentado, 
conforme orientações e aval 

do professor titular da 
disciplina. 

 

 
 

 
Sem apresentação de 

trabalho 

O aluno participante deverá 

fazer relatório de três 
atividades, contendo, no 

mínimo, 20 linhas e, no 
máximo, 30 linhas digitadas. 

Trabalhos plagiados serão 
zerados.  

Observação: Os trabalhos 
devem ser postados na 

Plataforma Blackboard.  

Nota de zero a cinco como 

complemento da prova 
subjetiva (NP3) em três 

disciplinas, conforme 
orientações e aval do 

professor titular das 
respectivas disciplinas. 
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ANEXO IV 

2. REGRAS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA ALUNOS DA FAI SEM 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO EVENTO 

Os ouvintes – alunos da FAI – deverão apresentar relatórios de três atividades da IX 

SEMANA CIENTÍFICA e II COLÓQUIO INTERNACIONAL que deverão ser entregues 
a um professor segundo escala apresentada pelos coordenadores dos cursos. Cada relatório 

deve constar de: 
a) Capa como nome instituição, dados do evento, nome e curso do aluno relator 

b) Índice com os títulos das atividades 
c) Relatório com, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas, de cada uma das três 

atividades escolhidas. Em páginas distintas, numeradas conforme o índice, deve-se 
apresentar o horário, a sala e o(s) nome(s) do(s) autor(es); o texto deve expor dados 

reveladores do conhecimento obtido, reproduzindo da forma mais fidedigna possível 
pontos relevantes do trabalho observado. Desse modo, deve ficar evidente a parte do texto 

que consta pontos de vista do autor e o posicionamento do relator. 
d) Destacar no final de cada relatório o nome do(a) professor(a) da disciplina mais 

próxima da temática de cada relatório feito.  
 

 

ANEXO V 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

30/11/2017 

16h às 18h 

 

EIXOS TEMÁTICOS AVALIADORES 

Inclusão social e 

ressocialização de apenados 
 

Prof. José Neudson 

Castelo Branco 

Direito civil 
 

Profa. Francisca Meire 

Direito da família 

 

Profa. Tácita Rios 

Direito do consumidor 

 

Profa. Suzana Dias 

Direito administrativo 
 

Prof. Samuel Pereira 

Direito constitucional 
 

Profa. Meireile Medeiros 

Direito da criança e do 

adolescente 
 

Profa. Andreza Alexandra 

Gestão da qualidade, 

tecnologia, meio ambiente, 

sustentabilidade 

Prof. Isaías Mourão e 

Prof. Francinaldo Cardoso 

Gestão de pessoas Profa. Jordania dos Santos 
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Silva 

Gestão financeira Profa. Dália Rayssa 

Carneiro 

Formação e prática docente Profa. Karla Simone da 

Silva Costa 

Africanidade e cultura 
afrodescendente 

Profa. Francigelda Ribeiro 
e Profa. Rita de Cássia B. 

Assunção 

 

 

01/12/2017 

14h às 16h 
16h às 18h 

 

EIXOS TEMÁTICOS AVALIADORES 

Sustentabilidade Profa. Andyara Sales 

Direito civil Profa. Andressa Mayara 

Direito da família Prof. Isaac Bruno 

Direito do consumidor Prof. Anderson Pinto 

Direito administrativo Prof. Frank Aguiar 

Direito da criança e do 

adolescente 

Prof. José Neudson 

Castelo Branco 

Direito penal Prof. Jefferson Santos 

Direito tributário Profa. Tácita Rios 

Inclusão social e 
ressocialização de apenados 

Prof. Wladimir Soares e 
Prof. Walterby Noleto 

Gênero e sexualidade Profa. Flávia Lima 

Ações afirmativas e 
cidadania 

Prof. Luís de Gonzaga 
Costa Oliveira 

Sustentabilidade, logística 

reversa e meio ambiente 

Prof. Valney Moura e 

Prof. Francisco 
WilliamPolicarpo 

Gestão da qualidade e 
tecnologia 

Prof. Adonis Oliveira, 
Prof. Paulo Pereira e Prof. 

Juliermes Carvalho Pereira 

Empreendedorismo Prof. Emerson Ferreira 

Planejamento e gestão 

estratégica 

Prof. Christhophone de 

Melo Soares 

Administração 
mercadológica 

Profa. Teresinha Torres 
Lima 

Gestão financeira Profa. Dália Rayssa 
Carneiro 

Gestão de pessoas Profa. Jordania dos Santos 

Silva 

Estatística Prof. Francisco Portela e 

Prof. Valdone Mendes 
Vieira  

Controladoria Prof. Franco Carvalho 
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Lima Filho 

Contabilidade Geral Prof. André Sampaio 

Abordagem pedagógica do 
gênero e da sexualidade 

Profa. Conceição de Maria 
Moura 

Educação Inclusiva Profa. Maricir Cardoso 

Magalhães 

 

 

 
ANEXO VI 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES COM APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHO 

Nome: 

RG: 
CPF: 

E-mail: 

Curso: 

IES: 
Matrícula (se graduando): 

Período(se graduando): 

(EM CASO DE COAUTORIA) 
Nome: 

RG: 
CPF: 

E-mail: 
 

(EM CASO DE COAUTORIA) 
Curso: 

IES: 
Matrícula (se graduando): 

Período(se graduando): 

(EM CASO DE COAUTORIA) 
Nome: 

RG: 
CPF: 

E-mail: 
 

(EM CASO DE COAUTORIA) 
Curso: 

IES: 
Matrícula (se graduando): 

Período(se graduando): 

Título do trabalho I: 

 
 

 

Título do trabalho II (se submetidos dois  

resumos): 
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