
 

 

EDITAL DO CONCURSO PARA EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DISCENTES 

NA I JORNADA CIENTÍFICA DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO UNIRG 

 

 

A Coordenação dos Cursos de Educação Física, Letras, Pedagogia e Psicologia do 

Centro Universitário UNIRG e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq) 

do Centro Universitário UNIRG tornam pública a realização de Seleção para divulgação 

de pesquisa em produção de trabalhos científicos para exposição na I Jornada científica 

da área da educação do Centro Universitário UnirG, a ser realizada nos dias 17 a 20 de 

novembro de 2015. 

 

I - DO OBJETO  

 

Art. 1° O objeto é a divulgação de trabalhos científicos de autoria do corpo discente 

e/ou de egressos dos Cursos de Educação Física, Letras, Pedagogia e Psicologia do 

Centro Universitário UNIRG com linhas de pesquisas relacionadas à educação.   

 

Art. 2° A divulgação ocorrerá durante a programação da I Jornada científica da área da 

educação do Centro Universitário UnirG. 

 

Art. 3° A montagem, a guarda e a desmontagem dos Painéis Científicos ficarão sob a 

responsabilidade dos Autores. A Comissão dos Trabalhos Científicos não se 

responsabilizará por eventuais danos. 

 

Parágrafo único. O certificado de apresentação do trabalho científico será digital. 

 

II – DA SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS CADASTRADOS 

PARA EXPOSIÇÃO  

 

Art. 4° Os interessados deverão submeter, em formado Word, os resumos através do 

endereço eletrônico trabalhocientifico@unirg.edu.br, até o dia 09 de novembro de 2015. 

 

mailto:trabalhocientifico@unirg.edu.br


§ 1°. Os trabalhos serão em forma de resumo devendo constar:  

 

I – Título do trabalho; 

 

II – Identificação completa do autor do trabalho, sendo que no caso dos acadêmicos 

deverão ser orientados por um Graduado, o qual constará na cota dos Coautores; 

  

III – Resumo, em texto corrido com mínimo de 200 e máximo de 350 palavras, 

contendo Introdução (opcional), Objetivo, Metodologia, Resultados e Conclusão 

(obrigatoriamente). 

 

§ 2°. Deverão se inscrever o autor e no máximo 05 coautores por trabalho apresentado. 

 

§ 3º O autor(a) será responsável pela inscrição do trabalho, bem como pela apresentação 

na data estipulada pela comissão científica. 

I - Será permitido submissão de até 2 trabalhos por autor; 

II - Na impossibilidade do autor não poder estar presente, algum coautor inscrito na 

Jornada poderá assumir a função e apresentar o trabalho 

III- Não será permitida a troca de integrantes no grupo após submissão dos trabalhos.  

 

§ 4º O trabalho poderá ser desclassificado:  

I - A não observância de qualquer das exigências do regulamento;  

II - Prática de qualquer ato que impossibilite a identificação do autor;  

III - Divulgação prévia do trabalho (Congressos, simpósios, periódicos ou demais meios 

de divulgação científica);  

IV - Identificação de plágio;  

 

Art. 5° O pôster deverá ser autoexplicativo, obedecendo à dimensão total de 0,90cm de 

largura x 1,20m de altura, tipo Banner (pôster com dimensões fora do padrão definido 

será comprometido na sua avaliação, podendo não ser afixado), com letras visíveis a 

uma distância de 2 metros com preferencialmente, figuras e esquemas ilustrativos.  

 

Art. 6° O conteúdo dos trabalhos será unicamente de responsabilidade dos respectivos 

autores e a reprodução indevida de textos ou fragmentos de textos de outros autores, 



sem a devida referência bibliográfica, acarretará eliminação sumária do processo 

seletivo. 

 

Art. 7°. A avaliação dos resumos será realizada por uma comissão integrada por três 

membros do corpo docente do Centro Universitário UnirG. Não será emitido parecer 

nem justificativa para a desclassificação de trabalhos inscritos, uma vez que não será 

caracterizado um desmerecimento do trabalho. 

 

Parágrafo único. Os avaliadores analisarão os resumos com base nos itens abaixo:  

 

I - O título do artigo reflete o conteúdo desenvolvido?  

 

II - O conteúdo possui relação com a linha de pesquisa divulgada no Edital?  

 

III – A pesquisa realizada possui complexidade e relevância compatível com o caráter 

científico?  

 

IV - A pesquisa realizada possui complexidade e profundidade compatível com o 

caráter científico? 

 

Art. 8º O resultado definitivo do concurso de resumos científicos será divulgado pela 

Comissão Organizadora “I Jornada científica da área da educação do Centro 

Universitário UnirG” até a data de 13/11/2015. 

 

Art. 9º O trabalho que for inscrito para submissão fora das normas não será avaliado 

pela Comissão dos Trabalhos Científicos.  

 

Art. 10º Os trabalhos aceitos para apresentação assim como as planilhas de datas e 

horários de apresentação estarão disponíveis no site da UnirG a partir de 13/11/2015.  

 

Art. 11º A Comissão Científica da I Jornada científica da área da educação do Centro 

Universitário UnirG elegerá os 3 melhores Painéis Científicos de cada categoria 

(Educação Física, Letras, Pedagogia e Psicologia) que serão agraciados com uma 

certificação de trabalho destaque da referida Jornada. 

 

 



III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12º Os trabalhos aceitos e apresentados, serão remetidos para posterior publicação 

na Revista Cereus (ISSN: 2175-7275), publicação eletrônica vinculada à Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário UNIRG, Gurupi-TO, sendo 

passíveis de retificações conforme análise da referida Comissão, para serem publicados. 

 

Art. 13º A inscrição no concurso implicará aceitação integral, por parte dos candidatos, 

com todas as disposições e exigências deste Edital, assim como do resultado das 

avaliações das Comissões organizadora e julgadora mencionadas. 

 

Art. 14º A solução dos casos omissos caberá à comissão organizadora “I Jornada 

científica da área da educação do Centro Universitário UnirG”. 

 

Art. 15º Do cronograma previsto: 

Inscrição dos trabalhos 30/10/2015  

Encerramento das inscrições  09/11/2015 

Resultado definitivo 13/11/2015 

Exposições  19/11/2015 

 

 

Gurupi - TO, 30 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

Jackson Carlos da Silva 

Coordenador Geral da I Jornada científica da área da educação do Centro Universitário 

UnirG 

 

 

João Bartholomeu Neto  

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

Portaria n° 077/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO  

 

Os trabalhos científicos deverão respeitar as normas de constituição, caso 

contrário, estarão excluídos do processo de avaliação (modelo anexo 01).  

 

 Área temática escolhida, na qual se insere o trabalho;  

 Título escrito em letras MAIÚSCULAS e NEGRITO;  

 Inserir abaixo do título os nomes completos dos autores seguidos da titulação e 

vínculo institucional de cada autor e e-mail do primeiro autor. Para escrever os 

nomes dos autores deve-se seguir o seguinte exemplo: Maria Gomes Silva e 

Paulo de Sousa Barbosa  SILVA, Maria Gomes
1
; BARBOSA, Paulo de 

Sousa
2
. 

 O primeiro autor deve ser o apresentador do trabalho, a ordem dos demais fica a 

escolha do grupo de pesquisadores.  

 Resumo, em texto corrido e justificado com mínimo de 200 e máximo de 350 

palavras, contendo Introdução (opcional), Objetivo, Metodologia, Resultados e 

Conclusão (obrigatoriamente). Não deve conter citações, figuras, gráficos ou 

tabelas. 

 Devem ser inseridas três palavras-chave ao final do resumo separadas por 

vírgula.  

 Formato: folha tamanho A4; margem superior e inferior: 2,0 cm; esquerda e 

direita: 2,0 cm; letra Arial 12; espaço simples; texto justificado (vide modelo em 

Anexo 01).  

 

FORMATAÇÃO DOS PÔSTERES  

 

 O pôster deverá ser autoexplicativo, obedecendo à dimensão total de 0,90cm 

de largura x 1,20m de altura, tipo Banner (pôster com dimensões fora do padrão 

definido será comprometido a sua avaliação, podendo não ser afixado). 

 Os painéis deverão apresentar letras visíveis a uma distância de 2 metros.  

 Será de responsabilidade do apresentador a colocação e retirada do pôster no 

local de exposição, bem como pelos materiais para fixação de seu trabalho no espaço 

designado pela Comissão Organizadora e obedecendo a numeração que será divulgada 



no site da UnirG. Trabalhos não retirados em data e horários divulgados posteriormente 

serão destruídos.  

 Na primeira e segunda linhas devem constar, de forma centralizada no painel, 

em toda sua extensão, o título do trabalho (informativo e breve, escrito em letras 

maiúsculas e negrito); o(s) nome(s) do(s) autor(es), sua(s) respectiva(s) instituição(ões) 

e o e-mail do primeiro autor ou de um dos autores, entre parênteses. A menção às 

agências financiadoras (se houver) deverá ser feita ao final do texto.  

 

ESTRUTURA DOS PÔSTERES:  

 Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, Conclusão e Bibliografia 

utilizada. No Pôster será permitido ao autor a inclusão de gráficos, figuras ou outros 

caracteres.  

 

FIXAÇÃO E APRESENTAÇÃO:  

 Os painéis ficarão em exposição durante o turno em que o trabalho for 

apresentado, devendo ser retirado apenas ao final do mesmo. Os autores deverão 

permanecer no local durante o turno em que o trabalho será avaliado, o qual será 

informado com antecedência na página da UnirG. A estética do pôster é de total 

responsabilidade dos autores, sendo item de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: MODELO DE RESUMO  

 

CATEGORIA DO TRABALHO: Educação Física ( ) Letras ( ) Pedagogia ( ) 
Psicologia (  ) 
 
TÍTULO DO TRABALHO (letras maiúsculas em negrito)  
 
Nome dos autores. Ex: SILVA, Maria Gomes1; BARBOSA, Paulo de Sousa2. 
 
Titulação dos autores. Ex: 1Pedagoga. Prof. Mestre do Centro Universitário 
Unirg – Gurupi (TO). E-mail: gomessilva@unirg.com.br 2Graduando em 
Pedagogia pelo Centro Universitário Unirg – Gurupi (TO).  
 
Introdução: breve comentário de no máximo três linhas sobre o assunto a ser 
abordado no texto. Objetivo: iniciar com o verbo no infinitivo. Metodologia: 
tipo de estudo, população, amostra, critérios de seleção da amostra, o 
instrumento de coleta de dados, os procedimentos para a coleta e análise dos 
dados. Resultados: os principais. Conclusão: responder ao objetivo.  
Palavras-chave: indicar três termos que identifiquem o tema, seguido do sinal 
de dois pontos (:), com iniciais e minúsculas e separadas por ponto e vírgula 
(;). 
 


