11º FÓRUM CIENTÍFICO - 18 A 21/11/2020
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

A participação no Fórum 2020 e a apresentação de trabalhos não terá custo para
alunos ou docentes.
 PROGRAMAÇÃO

Data

Atividades

Horário

18/11

Palestra:
Dr. Carlos Piazza
Tecnologia e Humanidades - o mundo tech&touch

On line – 20h

19/11

Palestra:
Dra Floriana Bertini de Abreu
"Gerenciamento de estresse: o olhar apreciativo
Como diminuir o desconforto da realidade atual"

On line - 20 h
Diurno – das 8h às 12h

20/11

Apresentação de trabalhos

e das 14 às 18h
Noturno – 19 às 22:30h

21/11*

Apresentação de trabalhos

Diurno - 9 às 12h e das
14 às 18h

* O dia 21/11 (sábado) fica disponível para os cursos que não tiveram tempo hábil para
apresentação dos trabalhos no dia 20/11.
 CRONOGRAMA DE ENVIO DE TRABALHOS:
 Envio de trabalhos até a 04/11 pelo site do UNIFUNEC
 De 05 a 14/11 - Avaliação de trabalhos pela comissão científica de cada curso
(avaliadores)
 De 15 a 20/11 - Correção de trabalho pelos alunos / orientadores
 Até 15/11 - Envio das apresentações no formato PDF para as bancas. O endereço de
email será disponibilizado após o término de envio dos trabalhos (dia 04/11).

Todos os trabalhos serão apresentados. A publicação dos resumos nos Anais do Fórum

2020 do Centro Universitário de Santa Fé do Sul dependerá da aprovação pelos
avaliadores.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

1 - AUTORES DOS TRABALHOS
a) Podem se inscrever por trabalho até seis autores, incluindo orientador e coorientador;
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.

2 - REDAÇÃO DOS RESUMOS PARA ENVIO
2.1 – Estrutura dos Resumos
a) Título e subtítulo;
b) Nome(s) do(s) autor(es);
c) Nome do orientador;
d) Deve conter entre: 250 e 300 palavras, excluindo o título, referências bibliográficas
e palavras-chave;
e) Deverá conter: introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão descritos
em campos separados conforme formulário.
f) Palavras-chave: mínimo 3, máximo 5;
g) Não deve conter citações de autores.
2.2 – Avaliação dos Resumos
a) Todos os trabalhos passarão por uma “validação inicial” pela comissão científica do
evento e aprovados após a análise de mérito.
b) Todos os trabalhos, após análise de mérito, serão apresentados.
c) A avaliação dos trabalhos por área será realizada por especialistas que comporão a
comissão de cada curso. Os trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do 11º
Fórum Científico do UNIFUNEC

d) Serão critérios de exclusão nos anais:
1. Os trabalhos reprovados
2. Trabalhos que não tiverem sua avaliação finalizada até dia 14/11/2020
3. Trabalhos que não forem corrigidos (pelos autores) até o dia 20/11.
e) Serão aceitos resultados de pesquisa nas modalidades: relato de experiência, relato de
caso clínico, pesquisa bibliográfica, pesquisa experimental, pesquisa de levantamento e
outras;
f) As pesquisas com Seres Humanos devem apresentam o número CAAE emitido pelo
Comitê de Ética em pesquisa.
g) É de responsabilidade dos orientadores, ao enviarem os resumos, a verificação da
qualidade científica e da forma escrita dos trabalhos desenvolvidos, além da rigorosa
correção da Língua Portuguesa no texto.

3 - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
a) Os trabalhos serão apresentados de forma remota utilizando o Google meet. O
cronograma de apresentação dos trabalhos será divulgado no site do evento;
b) Todos devem estar presentes durante as apresentações, salvo casos se o autor estiver
apresentando em outra sala. No momento da arguição ou esclarecimentos de dúvidas
qualquer integrante pode se manifestar e responder.
c) Todos os autores devem manter suas câmeras abertas no momento da apresentação.
d) Todas as apresentações serão orais.
e) As apresentações, em formato PDF, devem ser encaminhadas, em endereço de email
que será disponibilizado no site do UNIFUNEC, para as bancas até do dia 15/11 que
ficarão responsáveis pela projeção no momento da apresentação.
f) O trabalho deverá ser apresentado entre 10 e 15 minutos. Após a apresentação,
haverá 5 minutos para responder perguntas ou esclarecer dúvidas;
g) O apresentador deverá se certificar que tem acesso à internet com boa conexão.
4 – CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS
a) Os trabalhos receberão das bancas de apresentação uma avaliação (0-10).
b) Os três primeiros classificados receberão certificado de Menção Honrosa.

DIREITOS AUTORAIS:
Os trabalhos inscritos poderão, a critério da Comissão Organizadora do 11º 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 11º Fórum Científico do UNIFUNEC.

OBS.: OS CASOS OMISSOS SERÃO ANALISADOS PELA COMISSÃO
ORGANIZADORA DO EVENTO.

