13º FÓRUM CIENTÍFICO
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CRONOGRAMA DE ENVIO DE TRABALHOS
✓ De 01/08 a 08/09 – Envio de trabalhos pelo site do Unifunec
✓ De 09/09 a 14/09 – Avaliação de trabalhos pela Comissão Científica
✓ De 15 a 18/09 – Correção de trabalho pelos autores
✓ De 19 a 21/09 – Revisão das correções pela Comissão Científica e resultados
das avaliações
✓ De 22 a 27/09 – Editoração do resumos e organização dos Anais

Apenas os trabalhos aprovados serão apresentados e publicados.

NORMAS PARA ENVIO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

Os trabalhos devem ser enviados no formato de uma das opções:

1 Resumos de tabalhos científicos.
2 Resumos de atividades de relatos de extensão.

1 RESUMOS DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

1.1 Autores dos trabalhos

a) Podem se inscrever por trabalho até seis autores. Orientadores e/ou coorientadores
devem ser inscrever como autores.
b) Cada autor pode apresentar um trabalho. Fica a critério do grupo a escolha de quem
apresentará.

c) Todos os autores devem estar inscritos para o envio do trabalho, “não será
realizada inclusão de autor (es) após o resumo enviado”.
d) A participação no Fórum 2022 e a apresentação de trabalhos não terá custo para
alunos ou docentes.

1.2 Redação dos resumos de trabalhos científicos

1.2.1 Estrutura dos Resumos

a) Título e subtítulo.
b) Nome(s) do(s) autor(es), seguido de asterisco, assinalando nota de rodapé. No rodapé indicar
orientador, formação acadêmica (maior titulação), vínculo institucional e endereço eletrônico
do(s) autor(es), conforme modelo.
c ) Fonte Times New Roman tamanho 12, entrelinha simples. Um espaço simples entre título e
autores e entre autores e resumo, conforme modelo.
d) Deve conter entre: 250 e 300 palavras, excluindo o título, e palavras-chave.
e) Deverá conter, obrigatoriamente, objetivos, metodologia, resultados e conclusão.
f) Palavras-chave: mínimo 3, máximo 5.
g) Não deve conter citações de autores.

Exemplo de resumo de pesquisa

1.3 Avaliação dos resumos de trabalhos científicos

A avaliação dos trabalhos por área será realizada pelo Comitê Científico do
Fórum, nomeado por meio de portaria específica,

que será composto por um

representante de cada curso, agrupados de acordo com a áreas. Os trabalhos aprovados
serão apresentados e publicados nos Anais do 13º Fórum Científico do Unifunec.

1.3.1 Serão critérios de exclusão nos anais

a) Os trabalhos reprovados.
b) Trabalhos que não forem corrigidos (pelos autores) até o dia 18/09.

1.3.2 Serão aceitos resumos de trabalhos científicos nas categorias

a) Pesquia original.
b) Pesquisa de revisão bibliográfica.
c) relato de experiência.
d) relato de caso clínico.

Observação: As pesquisas com Seres Humanos devem apresentar o número CAAE
emitido pelo Comitê de Ética em pesquisa.

1.3.3 É de responsabilidade dos autores a verificação da qualidade científica e da
forma escrita dos trabalhos desenvolvidos, além da rigorosa correção da Língua
Portuguesa no texto.

1.3.4 Critérios de avaliação dos resumos de trabalhos científicos

a) Originalidade do trabalho e relevância do tema;
b) Coerência entre o título e o trabalho;
c) Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, objetividade e
estrutura formal);
d) Objetivos;
e) Metodologia;
f) Resultados obtidos;
g) Atendimento da formatação exigida pelo Fórum.

2 RESUMOS DE RELATOS DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO

2.1 Autores dos trabalhos

a) Podem se inscrever por trabalho até seis autores, incluindo docentes e alunos.
b) Cada autor pode apresentar um relato. Fica a critério do grupo a escolha de quem
apresentará.
c) Todos os autores devem estar inscritos para o envio do trabalho, “não será
realizada inclusão de autor (es) após o resumo enviado”.
d) A participação no Fórum 2022 e a apresentação de trabalhos não terá custo para
alunos ou docentes.

2.2. Redação dos resumos de relatos de atividades de extensão

2.2.1 Estrutura

a) Título e subtítulo.
b) Nome(s) do(s) autor(es), seguido de asterisco, assinalando nota de rodapé. No rodapé indicar
coordenador do projeto, formação acadêmica (maior titulação), vínculo institucional e endereço
eletrônico do(s) autor(es), conforme modelo.
c) Fonte Times New Roman tamanho 12, entrelinha simples. Um espaço simples entre título e
autores e entre autores e resumo, conforme modelo.
d) Deve conter entre 350 e 700 palavras, excluindo o título, e palavras-chave.
e) Deverá conter:
•

INTRODUÇÃO: Relevância do trabalho. Contextualizar a situação problema, o
ambiente e os atores da ação extensionista. Demonstrar a vinculação com a
pesquisa e o ensino. Apresentar os objetivos do trabalho ao final da introdução.

•

METODOLOGIA: Descrever a metodologia utilizada, destacando o período,
público-alvo da atividade desenvolvida, o local, os materiais utilizados, as etapas
e o número de participantes.

•

RESULTADOS E PROCESSOS AVALIATIVOS: Apresentar e discutir as

ações desenvolvidas. Cabe destacar: a participação da comunidade no
planejamento e execução da atividade de extensão; o impacto e a transformação
social proporcionados pela atividade de extensão; a contribuição da atividade de
extensão na formação acadêmica dos estudantes envolvidos.
•

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluir se os objetivos foram alcançados,
tomando como referencial a discussão dos processos e resultados. Ressaltar os
ganhos acadêmicos e o grau de alteração da situação problema.

f) Palavras-chave: mínimo 3, máximo 5.
g) Não deve conter citações de autores.

Exemplo de resumo de extensão.

2.3 Avaliação dos resumos de relatos de atividade de extensão

A avaliação dos trabalhos por área será realizada pelo Comitê Científico do Fórum que será
composto por um representante de cada curso, agrupados de acordo com a áreas. Os trabalhos
aprovados serão apresentados e publicados nos Anais 13º Fórum Científico.

2.3.1 Serão critérios de exclusão nos Anais

a) Os trabalhos reprovados.
b) Trabalhos que não forem corrigidos (pelos autores) até o dia 18/09.

2.3.2 É de responsabilidade dos autores a verificação da qualidade científica e da forma escrita
dos trabalhos desenvolvidos, além da rigorosa correção da Língua Portuguesa no texto.

2.3.3 Critérios de avaliação dos resumos de relatos de atividades de extensão

a) Originalidade do trabalho e relevância do tema.
b) Coerência entre o título e o trabalho.
c) Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, objetividade e

estrutura formal).
d) Objetivos.
e) Metodologia.
f) Resultados obtidos.
g) Atendimento da formatação exigida pelo Fórum.

3 APRESENTAÇÃO

DOS TRABALHOS

CIENTÍFICOS E DOS RELATOS

DE

ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Os resumos de tabalhos científicos poderão ser apresentados nas modalidades oral ou
banner. Os resumos de atividades de relatos de extensão poderão ser apresentados apenas na
modalidade oral.

3.1 Apresentação oral

a) As comunicações orais serão realizadas nas salas de aula do Campus II para todos os cursos
e para o curso de Direito nas salas de aula do Campus I.
b) O trabalho deverá ser apresentado entre 15 a 20 minutos. Após a apresentação, haverá 5
minutos para responder perguntas ou esclarecer dúvidas.
c) O apresentador terá à disposição, na sala de aula, um projetor multimídia (datashow), os
demais recursos são por conta do autor que irá apresentar o trabalho.

3.2 Apresentação em Banner

a) Serão apresentados em sessões temáticas e pelo menos um autor deverá permanecer durante
toda a sessão para apresentar e discutir o trabalho, sob pena de desclassificação.
b) O autores serão responsáveis pela colocação e retirada de seus banners na área de exposição
do evento, a qual será divulgada com antecedência.
c) Os banners serão avaliados por uma comissão e os autores poderão ser questionados pelos
avaliadores.

3.2.1 Estrutura do Banner

a) Fonte Times New Roman.
b) Título (negrito, tamanho: mínimo 36, máximo 58).
b) Nome (s) do (s) autor (es) (alinhado à direita, tamanho: mínimo 30, máximo 40).
c) O orientador poderá ser identficado com a palavra “orientador” entre parenteses à direita de
seu nome.
d) Banner com até 750 palavras. Espaço entre linhas simples, tamanho: mínimo 30, máximo
40.
e) Conter: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão descritos em
campos separados; Palavras-chave: mínimo 3, máximo 5.
f) Referências (fonte tamanho 20).
g) Nota de rodapé e legendas (tamanho 16).

3.2.2 Normas técnicas

a) A citação deve estar de acordo com a ABNT, dependendo da área de atuação. Somente as
obras citadas no corpo do trabalho poderão ser referenciadas.

3.2.3 Formatação

a) Noventa (90) centímetros de largura;
c) Cento e dez (110) centímetros de altura.

3.2.4 Quadros, gráficos, figuras (imagem) e tabelas

a) As figuras, quadros, gráficos e tabelas devem estar próximas a sua citação centralizas no
corpo do texto.
b) Todos os quadros, gráficos, figuras e tabelas devem estar de acordo com o Manual de
Normalização do Unifunec.
c) A legenda e o título localizam-se abaixo da imagem.

4 AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES

a) Estrutura e coerência na apresentação dos tópicos (objetivos, desenvolvimento e conclusões).
b) Clareza e objetividade (apresentação clara e objetiva dos elementos mais importantes do
trabalho).
c) Domínio do tema e comunicabilidade (transmissão de forma clara e com propriedade o
trabalho desenvolvido).
d) Adequação linguística (uso de linguagem apropriada).
e) Originalidade e relevância do trabalho para a comunidade científica (contribuição para o
desenvolvimento do pensamento científico).
g) Adequação ao tempo disponível.

5 CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS

a) Os trabalhos receberão das bancas de apresentação uma avaliação de zero a dez para cada
modalidade.
b) Os trabalhos que receberem nota a partir de 9,0 (nove) receberão certificado de Menção
Honrosa.

6 DIREITOS AUTORAIS

Os trabalhos inscritos poderão, a critério da Comissão Organizadora do 13º Fórum,
serem divulgados, ou mesmo, publicados, sem qualquer pagamento de direitos autorais
aos seus autores que, ao se inscreverem, estão cientes do caráter de serviço à
comunidade, sem fins lucrativos, de que se reveste o 13º Fórum Científico do Unifunec.

Observação: Os casos omissos serão analisados pela comissão organizadora do evento.

