EDITAL DIREÇÃO GERAL (DG) nº 19/2018

III MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE UNIGRAN CAPITAL
“O papel da tecnologia e da inovação na produção científica contemporânea”

A Direção Geral da Faculdade UNIGRAN Capital, por intermédio da Coordenação de
Pesquisa e Pós-Graduação, e respectiva Assessoria de Pesquisa, torna público o presente
Edital que tem por objetivo captar trabalhos acadêmicos de estudantes de graduação da
instituição, para participação na III Mostra Científica da Faculdade UNIGRAN Capital,
conforme disposto a seguir:

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A III Mostra Científica da Faculdade Unigran Capital, que tem como tema “O papel da
tecnologia e da inovação na produção científica contemporânea”, visa receber
trabalhos acadêmicos de estudantes de graduação da Faculdade Unigran Capital,
provenientes de três (03) eixos temáticos:
1) Iniciação

Científica

–

engloba

obrigatoriamente

todos

os

trabalhos

desenvolvidos pelos acadêmicos no último ciclo de iniciação científica
(2017-2018), nas modalidades bolsistas e voluntários;
2) Trabalhos de Conclusão de Curso – engloba os 3 (três) melhores trabalhos de
cada curso da instituição, desenvolvidos pelos acadêmicos como requisito de
finalização da graduação e aprovados entre julho e dezembro de 2017;
3) Trabalhos apresentados em eventos científicos e/ou publicados em suplementos
indexados – engloba trabalhos produzidos pelos acadêmicos, os quais tenham
sido selecionados para apresentação em eventos científicos, ou ainda para
publicação em revistas indexadas pelo Qualis-Capes, no período de janeiro a
dezembro de 2017.

Aos trabalhos selecionados para apresentação, será emitido um certificado
digital por relator e trabalho, no qual constará o nome do relator (apresentador do
trabalho), local e data de exposição. Este certificado será enviado para o endereço

eletrônico do relator em até 60 dias após a Mostra. No dia indicado para apresentação, o
relator deverá dirigir-se ao assessor de pesquisa portando documento de identidade
oficial com foto. A assessoria de pesquisa institucional não emitirá certificados para
trabalhos que não forem apresentados.
A programação da Mostra com dia, local e horário de apresentação será
disponibilizada no site da Faculdade Unigran Capital em até uma semana antes do
evento.

2. CRONOGRAMA

Data/Prazo
Data limite para submissão de resumos

19/10/2018

Divulgação da Lista Final da seleção

23/10/2018

Apresentação

dos pôsteres

na III

Mostra Científica da Faculdade Unigran

05/11/2018

Capital
Publicação dos anais da III Mostra
Científica

da

Faculdade

Unigran

a definir

Capital

3. INFORMAÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS E ARTIGOS
COMPLETOS.
Atenção: O autor inscrito que submeter o resumo é o responsável legal por todo seu
conteúdo (incluindo eixo temático, título, nomes dos autores, etc.). A Unigran Capital 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, atestado,
e-mail, pôster, site, e outros), pelos autores ou por terceiros. Todos os autores devem ter
conhecimento das normas, do conteúdo do resumo e concordar em ter seu nome
inserido como autor ou coautor.

3.1. Não será aceito:
✓ 
Resumo com mais de 05 (cinco) autores.
✓ 
Resumo sem rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e
dados da pesquisa, incluindo área, nomes dos autores, título etc.
✓ 
Resumo com tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer gênero (podendo haver
tais instrumentos no resumo expandido que comporá o pôster).
3.2. Será aceito trabalho redigido em língua portuguesa, e apresentado nos formatos
disponíveis neste edital.
3.3. Os resumos deverão ser submetidos de acordo com o processo de submissão
descrito abaixo. Não serão aceitos trabalhos fora das normas aqui estabelecidas. Depois
de submetido, não serão aceitas alterações no documento enviado nem mesmo inclusão
ou retirada de nomes de autores ou coautores.

4. ÁREAS E PROCESSO DE SUBMISSÃO
4.1. As submissões de resumos estarão abertas até às 23h do dia 19/10/2018. Não serão
aceitos resumos enviados por qualquer outra fonte além do correio eletrônico, ou fora
do prazo estipulado neste edital.
4.2. Todos resumos deverão ser submetidos em formato (.doc/.docx), e o texto enviado
para seleção deve conter no máximo 01 lauda, seguindo proposta do Anexo I.
4.3. Os autores que tiveram resumos aprovados deverão enviar o resumo expandido para
composição do pôster e publicação nos Anais eletrônicos do evento. Os resumos
expandidos poderão ser enviados até às 23h do dia 25/10/2018 para o e-mail
pesquisa.capital@unigran.br.
4.4. Os resumos expandidos para composição dos pôsteres, deverão seguir as normas da
ABNT, contendo no mínimo 03 e no máximo 05 laudas, incluindo texto, tabelas e/ou
figuras, de acordo com modelo proposto no Anexo I.
4.5. Os trabalhos deverão relacionar-se a uma das seguintes áreas: Administração;
Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Ciências Contábeis; Design de Interiores;
Educação Física (bacharelado e licenciatura); Enfermagem; Estética e Cosmética;
Fisioterapia; Gestão Ambiental; Nutrição; Psicologia; Radiologia.

4.6. No e-mail enviado para submissão dos trabalhos, OBRIGATORIAMENTE, devem
constar o arquivo, sendo este salvo com o nome e sobrenome do relator; o título e o
resumo, de acordo com as normas de submissão da Mostra.
4.7. O eixo temático (Iniciação Científica; Trabalhos de Conclusão de Curso; Trabalhos
apresentados em eventos científicos e/ou publicados em suplementos indexados) deverá
ser indicado no corpo do e-mail.
4.8. A comissão avaliadora reserva-se no direito de substituir, dentro dos critérios de
avaliação, a área do trabalho, conforme necessário.
4.9. Os resumos e resumos expandidos deverão ser SUBMETIDOS APENAS no
e-mail: pesquisa.capital@unigran.br.
4.10. É importante ressaltar que à medida que os trabalhos forem submetidos para
avaliação, serão encaminhados aos avaliadores e, em seguida, os autores receberão a
carta de aceite ou rejeição do trabalho. Portanto o tempo que o autor levará para receber
o resultado da avaliação dependerá da data de submissão do seu resumo.

5. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS RESUMOS
5.1. Atendimento às normas de elaboração e submissão da III Mostra Científica.
5.2. Atendimento à quantidade de vagas para cada eixo temático, a saber:
5.2.1. Iniciação Científica – 31
5.2.2. Trabalhos de Conclusão de Curso – 27
5.2.3. Trabalhos apresentados em eventos científicos e/ou publicados em
suplementos indexados - 05
5.3. Clareza, coerência e objetividade.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
Situações não previstas no presente Edital serão resolvidas pela Coordenação de
Pós-Graduação e Pesquisa, e respectiva Assessoria de Pesquisa, em conjunto com a
Direção Geral.

Prof. Dr. Djanires Lageano Neto
Diretor Geral
Faculdade UNIGRAN Capital

ANEXO I

DIRETRIZES PARA AUTORES
MODELO PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO E RESUMO EXPANDIDO
Ao submeter um artigo para a III Mostra Científica da Faculdade Unigran
Capital, observe as normas a seguir:
1. Os trabalhos submetidos deverão ser enviados via correio eletrônico na forma de um
arquivo

de

extensão

.doc.

ou

.docx,

anexado

para

o

endereço:

pesquisa.capital@unigran.br.
2. O resumo expandido poderá́ conter imagens, gráficos ou tabelas, desde que estas
sejam disponibilizadas pelo autor, em formato JPG, com definição adequada. Essas
imagens deverão ser designadas como figuras, com numeração sequencial e indicação
da fonte de onde foram extraídas de acordo com as normas da ABNT.
3. O texto deverá ser digitado em tamanho do papel A4, fonte Times New Roman,
corpo 12, espaço entrelinhas de 1,5. As margens do documento devem ser Superior:
3,0cm; Inferior: 2,0cm; Esquerda: 3,0cm; Direita: 2,0cm. Citações longas e notas de
rodapé́ devem ser digitadas em fonte Times New Roman, tamanho 10. Resumos
expandidos deverão ter entre 3 e 5 páginas, incluídas imagens e referências. Trabalhos
que não seguirem rigorosamente o limite de páginas serão recusados.
4. A formatação do texto deverá obedecer as seguintes recomendações:
4.1. Título no alto da página, negrito, caixa alta, centralizado, Times New Roman, 12;
4.2. Nome do autor duas linhas abaixo do titulo, alinhado à direita e apenas com as
iniciais em maiúsculas, sem negrito, Times New Roman, 12;
4.3. Instituição a que o autor é vinculado logo abaixo do nome do autor, alinhada à
direita e com as iniciais em maiúsculas, sem negrito, Times New Roman, 12;
4.4. O resumo e as suas respectivas palavras-chave devem vir duas linhas abaixo da
instituição a que o autor é vinculado, em Times New Roman, 11, com alinhamento
justificado e espaço simples entre linhas, separadas por ponto e vírgula. Antes de iniciar
o texto do resumo, o autor deverá colocar a palavra resumo em negrito, caixa baixa e
inicial maiúscula, seguida de dois pontos, como no exemplo abaixo:

Resumo: Esta pesquisa é desenvolvida no Grupo de Estudo em...

4.5. O corpo do texto deverá vir duas linhas abaixo do abstract e receber alinhamento
justificado, seguindo as configurações supracitadas no tópico 3;
4.6. No resumo o corpo do texto não deve apresentar parágrafos. Já no resumo
expandido, o corpo do texto deve apresentar os parágrafos com recuo de 1,25 cm,
formatado com a tecla TAB;
4.7. As notas explicativas deverão se restringir ao mínimo indispensável;
4.8. As seções e páginas não devem ser numeradas;
4.9. Os subtítulos, quando houver, devem ser escritos em caixa baixa, sem numeração,
com iniciais maiúsculas, não ultrapassar duas linhas e ser grafados em negrito, no corpo
e tamanho do texto, alinhados à esquerda;
4.10. As citações bibliográficas textuais feitas no próprio texto deverão ser grafadas
entre parênteses, com o nome dos autores em caixa alta, conforme o seguinte modelo:

Era uma forma de Linguagem própria do atrelamento sistemático que o discurso
propunha de si. Como não bastasse, a norma subvertia a propriedade da fala. (COOK,
1985, p. 43), não deixando de constituir, ela própria, também uma forma de poder.

4.11. As referências bibliográficas do trabalho deverão ser indicadas de modo completo
ao final do texto, em que somente sejam inseridos autores estritamente citados no texto,
obedecendo-se o padrão ABNT.

