
II SEMANA ACADÊMICA, CIENTÍF'ICA E CULTURAL

Tema: EDUCAÇÃO - ARTE - PSICOLOGIA

23 a27 de setembro de 2019 -C[Hz 60hla

A Comissão OrganizaÃora da II Semana Acadêmica, Científica e Cultural da

Faculdade Plus, por meio deste documento, divulga informações pertinentes, bem

como as nonnas para inscrição e apresentação de trabalhos no evento.

1. Descrição do Evento

A II Semana Acadêmica, Científica e Cultural, com o tema "Educação- Arte-

Psicologia" é um evento promovido pela Faculdade Plus. Este será realizado no

período de 23 a27 de setembro de 2019, em todos os pólos da Faculdade Plus que

são: }!1laÍlriz santos Dumont, Bezerca de Menezes, Caucaia, conjunto ceará,

Messejana, Maraponga e Eusébio.

2. comitê de Avaliação de Trabalhos cienúÍÍicos e/ou Tecnológicos

O Comitê de Avaliação de Trabalhos corresponde a uma seção da Comissão

Organizadora da II Semana Acadêmica, Científica e Cultural, responsável pela

otgarização e avaliação dos trabalhos submetidos pala apresentação no evento, e

consequente publicação no'1o volume da Revista Interdisciplinar Plus- Educação e

Saúde. Dentre suas atribúções encontram-se a elaboração e divulgação das normas

apresentadas neste documento, a designação da Comissão Julgadora, a organrzaçáo

do processo de submissão de trúalhos e avaliação, o preparo da infraestrutura

necessária para apresentação de trabalhos e a elaboração e divulgação da Revista

Interdisciplinar Plus- Educagão e Saúde.

Este comitê é coordenado por representantes da orgarização do evento, compondo-se

da segünte forma:



,/ Delson Feriara

,/ Taciano pessoa

./ Ullenice Virgínio

./ Luan Costa

,/ Nivea Fontenelle

,/ Alisson Santos

í Marcos Jr.

,/ Cleison Rabelo

,/ Adryana Trummer

,/ Tiago Bernardo

,/ Sandriel Sângelo

,/ Elson Fereira

Comissão de apoio

,/ Líderes de turma

Integrarão também este comitê, os membros da comissão Julgadora, sendo estes
professores com notória experiência acadêmica nos âmbitos de ensino, pesquisa e
extensão.

Comissão Científica

,/ Ciro Mesquita

,/ Raimundinha Timbó

I Teresiúa Bandeira

,/ Femanda Cintia
,/ José Ayrton
,/ João Camelo

,/ Emanuel Sales
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Comissão Editorial

,/ Renata Amrda

'/ Adryanna Trummer

/ Kedna Karla Ferreira

/ Emanuel sales

,/ Fernanda Diniz

,/ Adalucami Meneses

,/ Raimundinha Timbó

,/ Teresinha Bandeira

,/ Milena Bezer-ra

3. X'ormatos dos Trabalhos

Os trabalhos submetidos deverão atender aos seguintes requisitos de formatação:

Do formato do Aúigo Científico

Os manuscritos devem ser apresentados em, no mínimo 08 páginas, até o mtíximo

de 35 páginas. O texto deve ser editado em Word for Windows (tamanho miáximo de

2MB, versão.doc) e digitado em página tamanho A-4 (210 mm x 297 mm), com

margens de 2,5 cm, em coluna única e espagamento 1,5 entre linhas. A fonte

tipográfica deve ser Arial, corpo 12. O uso de destaques como negrito e sublinhado

deve ser eütado. Todas as páginas devem ser numeradas. Os manuscritos submetidos

à rwista devem, ainda, obedecer às seguintes especificações:

1. Os Artigos Científicos devem ser estruturados na ordem: título (máximo de 20

palavras); resumo (maximo de 2s0 palavras); palavras-chave (no mínimo, três

palawas, e, no máximo, cinco, separadas por ponto-e-vírgula); Introdução; Material e

Métodos; Resultados e Discussão; Conclusões; Agradecimentos (se necessiírio, em

paúgrafo único); Referências; e Apêndice (se estritamente necessário). Chamadas

relativas ao título do trabalho e os nomes dos autores, com suas afiliações e

endereços (incluindo e-mail) em notas de rodapé, bem como agradecimentos,

somente devem ser inseridos na versão final corigida do manuscrito, após sua

aceitação definitiva para publicação.



2' As citações devem ser feitas no sistema o'autor-data',. 
Apenas a inicial do

sobrenome do autor deve ser maiúscula e a separagão entre autor e ano é feita
somente com um espaço em branco. Ex.: (Gravena r9g4, zucchi 19g5). o símbolo
"&" deve ser usado no caso de dois autores e, em casos de três ou mais, .oet 

a1.,,. Ex.:
(Gravena & zucc}ú rgg7, z,cc!ú et ar. lgsg). caso o(s) autor(es) seja(m)
mencionado(s) diretamente na frase do texto, utiliza-se somente o ano entre
parênteses' citações de citação (citações secundiárias) devem ser evitadas, assim
como as seguintes fontes de informação: artigo em versão preliminar (no prelo c,u
preprint) ou de publicação seriada sem sistema de arbitragem; resumo de trabalho ou
painel apresentado em evento científico; comunicação oral; informações pessoais;
comunicação particular de documentos não publicados, de correios eletrônicos, ou de
sites particulares na Internet.

3' As referências devem ser organizadas em ordem alfabética, pelos sobrenomes dos
autores, de acordo com a nonna NBR 6023 :2002, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT)' os destaques para títulos devem ser apresentados em
itálico e os títuros de periódicos não devem ser abreviados.

4' As tabelas e figuras devem ser identificadas numericamente, com algarismos
arábicos' e receber chamadas no texto. As tabelas devem ser editadas .à"fr",o 

"branco, com traços simpres e de espessura 0,5 ponto (padrão word for windows), e
suas notas de rodapé exigem chamadas numéricas. Expressões como l,u- ,uorru

ndo aplicável, os títulos de
tabelas e figuras devem conter local e data. As figuras devem ser apresentadas com
resolução mínima de 300 dpi.

5' os autores não serão remunerados pela publicação de trabalhos, pois devem abrir
mão de seus direitos autorais em favor deste periódico. os conteúdos publicados,
contudo, são de inteira e excrusiva responsabilidade de seus autores, ainda que
reservado aos editores o direito de proceder a ajustes textuais e de adequação às
normas da publicação' Por ouko lado, os autores ficam autorizados a publicar seus
artigos, simultaneamente, em repositórios da instituição de sua origem, desde que
citadaà fonte da publicação originar na revista do Grupo plus de Educação
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Do formato dos Banner: O espaço disponível para fixação dos Banners é de 90cm
(largura) x L20cm (altura). O pôster deverá ser feito em uma única folha.

Recomenda-se o uso de cores suaves para o fundo. Faça textos curtos e objetivos, use

letras grandes (no mínimo, fonte 20). Para mostrar resultados, prefira ilustrações
(gráficos) emvez de tabelas, mas não sobrecaregue estes gráficos. Organize figuras

e textos em seções dispostas verticalmente.

Na forma de vídeo registro em Libras: o edital em Libras será realizado pelo
Intérprete Samuel Elias. O link será disponibilizado na revista da faculdade plus.

4. Procedimentos para apresentação dos trabalhos

Pôster (banner)

O fsrmato pôster deverá ser confeccionado com dimensões de 1,20m (altura) x
0,90m (largura). O texto do pôster e as imagens disponíveis (figuras, fotografias,
tabelas e grríficos) devem ser legíveis para que o leitor consiga visuali zá-los
perfeitamente a uma distância mínima de um metro. No pôster devem constar as

seguintes informações em destaque: tíhrlo, nomes dos autores, introdugão, objetivo,
material e método, resultado e discussão, conclusões e referências bibliográficas.
Gravuras ilustrativas (fotos, ilustrações, gráficos, tabelas, etc.) no miáximo de quatro.
O título do trabalho no pôster deverá ser igual ao título do resumo submetido ao

Comitê de Avaliagão. Será vedada a apresentação de pôsteres que não obedeçam as

norÍnas gerais de legibilidade e formatação expressas neste documento. A impressão,
montagem e a desmontagem do pôster serão de responsabilidade exclusiva do autor
do trabalho. A montagem do pôster somente poderá ser realizada no espago indicado
pela organizaçáo do Congresso. A responsabilidade pelo material exibido no pôster,
bem como a remoção do mesmo será de inteira responsabilidade de seus autores. Os
pôsteres ficarão expostos em dia e local previamente determinados pela organtzaçáo
do congresso, devendo o autor



estar presente para esclarecer as dúvidas dos observadores, no horário estipulado pela

comissão organizadora do evento. O template do pôster está disponível no site do

evento.

Comunicação oral

O formato dos slides deverá ser confeccionado seguindo o layout do 6o CIENp, o

template está disponível no site do evento. O texto dos slides e as imagens disponíveis

(figuras, fotografias, tabelas e gráficos) devem ser legíveis para que o leitor consiga

visualizá-los perfeitamente durante a apresentação. Nos slides devem constar as

seguintes informações: título, nomes dos autores, introdução, objetivo, material e
método, resultado e discussão, conclusões e referências bibliográficas. O título do

trabalho no slide inicial deverá ser igual ao tíhrlo do resumo submetido ao Comitê de

Avaliação. Será vedada a apresentação de slides que não obedeçam às normas gerais

de legibilidade e formatação expressas neste documento. A elaboração e

apresentação do arquivo (exclusivamente em: .ppt; .pptx ou .pdf) dos slides serão de

responsabilidade exclusiva do autor do trúalho. A responsabilidade pelo material

exibido nos slides. A comunicação oral de cada trabalho será organizada de acordo

com cronograma que será disponibilizado no site do evento e seguirá criteriosamente

o tempo descrito a seguir paru cadaetapa da apresentação, sendo: 10 (minutos) para

apresentação do trabalho realizada pelo(s) autor(es), 5 (cinco) minutos de arguição

da banca de avaliadores, e 5 (cinco) minutos paÍa responder questionamentos.

VÍdeo registro em Libras: o edital em Libras serárealizado pelo lntérprete

Elias. o link será disponibilizado na revista da faculdade plus.

5. Critérios para Seleção de Trabalhos Científicos

Serão critérios de aprovação e seleção dos trabalhos:

a) A relevânciadatemática tatada e a adesão a uma das linhas temáticas.

b) o respeito às normas de padronrzagão e conteúdo de cada categoria.

c) Os resultados obtidos.

d) Caráter inovador do trabalho

Samuel
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e ) Relevância Pedagó g ica p ara a p r áúicaDocente.

A Comissão Julgadora é responsável pela avaliação e seleção dos trabalhos inscritos.
O Comitê de Avaliação não informará à Comissão Julgadora os dados de
identificação de autores e instituições a que correspondem os trabalhos.

5. Resulúados da seleção de Trabarhos para Apresentação

os autores dos trabalhos receberão parecer emitido pelo Comitê de Avaliação e este
constará o deferimento ou o indeferimento da inscrição, acompanhado dajustificativa
da Comissão Julgadora via e-mail. os trabalhos selecionados e apresentados no
evento serão publicados em anais, a serem disponibilizados em mídia eletrônica.

' Autores e coautores receberão certificados via e-mail dos trabalhos publicados.

7. Procedimento de Inscrição/submissão de Trabarhos

A submissão de trabalhos deverá ser rcalizada no período de 0l/0g a 30/0g de
agosto de 2019, a partir do portal de divulgação do evento, disponível no endereço,

por meio da opção de
menu Submissão de Trabalhos ou via e_mail 

.

O participante pode inscrever somente um trabalho como autor principal e até dois
trabalhos como coautor. Cada trabalho deverá ter um autor principal e até três
coautores' As apresentações dos trabalhos serão realizadas sornente por um
representante, podendo ser o autor ou um dos coautores do trabalho. Tanto o autor
principal quanto os coautores, receberão certiÍicado de autoriado trabalho. Não será
permitida qualquer alteração após a inscrigão de Trabalho.

8. Linhas temáticas

A Comissão otgantzadora considera importante os artigos científicos e banners que
abordem assuntos pertinentes ao tema central : Educação- Arte - psicologia. Neste
contexto, os trabalhos submetidos a II Semana Acadêmica, Científica e Cultural,
deverão respeitar a temáticado evento.
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9. Disposições Gerais:

Compete ao Comitê de Avaliação julgar e divulgar qualquer outra disposição

apresentada ou não neste documento. Eventuais dúvidas no entendimento das normas

expressas nesta chamada de trabalhos, bem como considerações e sugestões são

bem-vindas e devem ser discutidas junto Comitê de Avaliação de Trabalhos.

rtalezar 09 de Julho de 2019.
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