
 

 
Seminário de Pesquisa da Estácio de SC - 2015 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA  
Pró-Reitoria de Pós Graduação, Pesquisa e Extensão  

 
E-mail: seminariopesquisaestaciosc@gmail.com 

 

EDITAL PGPE 01/2015 
 
I SEMINÁRIO DE PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA ESTÁCIO DE SANTA CATARINA 

 
Data de realização: 24 e 25 de junho de 2015  

Local: Centro Universitário Estácio de Santa Catarina  

 
1. Do objetivo  

1.1. O objetivo do Seminário de Pesquisa DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA ESTÁCIO DE 
SANTA CATARINA é proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a 

apresentação e discussão de trabalhos científicos, nas diversas áreas de 

conhecimento.  

 
2. Dos participantes  

2.1. Poderão submeter trabalhos professores, alunos e ex-alunos de graduação e pós-

graduação (lato sensu ou stricto sensu) de qualquer Instituição de Ensino Superior.  

2.2. Os trabalhos poderão ter até 05 (cinco) autores.  

2.2.1. A autoria será registrada pela ordem dos autores indicada no ato da submissão 

do trabalho.  

 
3. Dos trabalhos  

3.1. Os trabalhos serão submetidos em formato de resumo (anexo), apresentado sob a 

forma de texto corrido, parágrafo único, sem tabelas ou figuras ou fórmulas ou 

equações ou diagramas.  

3.1.1. Na redação do resumo, recomenda-se o uso de voz ativa e na terceira pessoa do 

singular, frases concisas e afirmativas. Devem ser evitados os neologismos, 

citações bibliográficas, símbolos ou contrações que não sejam de uso corrente.  

3.2. O texto deverá ser apresentado em português.  

3.3. O título deverá conter no máximo de 140 caracteres, considerados os espaços.  

3.4. O texto deverá conter no mínimo 2.000 e no máximo 4.000 caracteres, considerados 

os espaços.  

3.5. Os resumos deverão explicitar, em caráter informativo e sem enumeração de tópicos, 

os seguintes itens:  

- Tema geral e problema da pesquisa,  

- Objetivos e/ou hipóteses,  

- Metodologia utilizada, e 

- Resultados e conclusões.  
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3.5.1. Resumos que tratem de pesquisas em andamento deverão apresentar os 

resultados até a etapa desenvolvida.  

3.5.2. A qualidade dos resultados e conclusões é critério de avaliação dos resumos. 

Assim, os resumos devem conter evidência de resultados que caracterizem a 

realização de uma pesquisa, ainda que em andamento.  

3.6. Os resumos não deverão conter informações de bibliografia, referências pessoais, 

abstract ou agradecimentos.  

3.7. Os resumos aprovados serão publicados nos Anais do evento.  

 

4. Da submissão e avaliação dos resumos  
4.1 O prazo para envio dos resumos é de 20 de abril até 11 de maio de 2015.  A submissão 

dos resumos será via e-mail seminariopesquisaestaciosc@gmail.com  

4.2 Cada resumo terá um único responsável por sua submissão. Todas as comunicações 

entre os autores e o Evento dar-se-ão exclusivamente com esse responsável.  

4.2.1 O responsável pela submissão será preferencialmente o professor líder do 

trabalho.  

4.3 Os trabalhos recebidos no prazo e conformes às normas deste edital serão avaliados 

pelo corpo editorial, e apreciados quanto aos aspectos relevância, clareza dos 

objetivos, metodologia, coerência dos resultados e das conclusões.  

 

5. Da publicação  
5.1.  A relação dos resumos aprovados para publicação nos Anais será divulgada no dia 20 

de maio de 2015. 

 

6. Da confirmação de apresentação de trabalho  
6.1.  A confirmação da apresentação dos trabalhos selecionados será solicitada por e-mail 

ao responsável pela submissão, que deverá responder informando seu aceite entre os 

dias 20 e 30 de maio de 2015.  

6.2.  Somente as apresentações confirmadas dentro do prazo determinado serão incluídas 

na programação do evento.  

 

7. Da apresentação dos trabalhos no dia do evento  
7.1 As apresentações serão no formato de comunicação oral ou banner.  

7.2 A decisão sobre a forma de apresentação caberá ao comitê organizador e será 

comunicada por e-mail, 20 de maio de 2015 ao responsável pela submissão.  

7.3 As apresentações serão no dia 24 de junho de 2015, no Centro Universitário Estácio de 

Santa Catarina, conforme programação do evento.  

7.4 Da modalidade comunicação oral  
7.4.1. Trabalhos selecionados para comunicação oral terão tempo máximo de 15 

minutos e serão apresentados em sequência; ao final será dedicado um período para 

perguntas e discussões.  



 

 
Seminário de Pesquisa da Estácio de SC - 2015 

 
7.4.2. Os horários das apresentações dos trabalhos selecionados serão informados por e-

mail ao responsável pela submissão a partir da divulgação da programação do evento, em 

08 de junho de 2015.  

7.4.3. As apresentações deverão ser gravadas em pendrive, no formato ppt (a ser 

divulgado por e-mail seminariopesquisaestaciosc@gmail.com), o qual deverá estar em 

posse do apresentador no local, data e hora marcados.  

 

7.5. Da modalidade pôster  
7.5.1. Para padronização da apresentação dos pôsteres, o responsável pela submissão 

receberá e-mail contendo as instruções para sua confecção e apresentação. 

 
7.6. Disposições finais  

Os casos não tratados neste edital serão decididos pelo Comitê Organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São José, 17 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

Prof.ª Patrícia Sobierajski Barreto 
Presidente do Comitê Organizador 
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Anexo 

MODELO DO RESUMO  

 

 

TÍTULO 
(Fonte Calibri tamanho 12, negrito, maiúsculo, texto centralizado, espaçamento simples). 

Obs: O título deverá conter no máximo de 140 caracteres, considerados os espaços.  

 

 

Autores e Instituição  

(fonte Calibri tamanho 11 itálico, texto centralizado, espaçamento simples). 

Ex: xxxxxxxxx (bolsista do programa PEP, Art. 170 ou 171/ESTACIO/SC), xxxxxxxxxxxx (Orientador, Curso 

de .............. – ESTACIO/SC) 
 

Resumo 

(fonte Calibri tamanho 11) 

O texto deverá conter no mínimo 2.000 e no máximo 4.000 caracteres, considerados os 

espaços. Os resumos deverão explicitar, em caráter informativo e sem enumeração de 

tópicos, os seguintes itens: Tema geral e problema da pesquisa; Objetivos e/ou hipóteses; 

Metodologia utilizada, e Resultados e conclusões.  

Palavras-chave:  

(fonte Calibri tamanho 10) 

As palavras-chave em número de três, devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão 

“Palavras-chave:”, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. 

 

Obs:  

� O trabalho deve ser elaborado através do aplicativo Word for Windows (qualquer versão). O 

título do arquivo  eletrônico deve ser o nome do aluno.  

� Não serão aceitos trabalhos que não atendem as especificações supracitadas. Excetuando as 

orientações especificadas acima. 


