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XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES 

10 a 12 de maio de 2017 

 

Tema: Pesquisa e Pesquisador: desafios e responsabilidades 

 

EDITAL 

 
O Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES - TORNA PÚBLICO o presente edital 

de seleção de Resumos científicos a serem apresentados na XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E 

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES, através da Coordenação de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão do IESPES. O evento é de caráter Regional configurando-se em 

um espaço de compartilhamento de saberes com a socialização de resultados de pesquisas e 

trabalhos de extensão desenvolvidos no meio acadêmico de Santarém e região. 

 

OBJETIVOS:  

 Disseminar conhecimentos resultantes de pesquisas e estudos em diferentes áreas de 

conhecimento;  

 Discutir a pesquisa como fonte do conhecimento em sala de aula e na vida profissional.  

 Analisar o processo de formação  do pesquisador. 

 Promover a iniciação científica estimulando os acadêmicos para a socialização do 

conhecimento;  

 Possibilitar à comunidade acadêmica acesso a resultados de pesquisas realizadas pelas 

diferentes Instituições de Ensino Superior (IES). 

 

Os trabalhos a serem submetidos deverão estar relacionados ao tema Pesquisa e 

Pesquisador: desafios e responsabilidade, podendo se inscrever profissionais das diversas áreas, 

estudantes de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado. Os interessados em 

inscrever resumos deverão seguir as orientações contidas neste EDITAL. 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º – A inscrição de Resumos para a XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES se dará única e exclusivamente através da Inscrição 

no Evento e Envio de Resumo de acordo com as normas para apresentação de resumos disponíveis 

no ANEXO A. 
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CAPÍTULO II 

DA INSCRIÇÃO 
  

 

Art. 2º – A inscrição se dará pelo preenchimento virtual da Ficha de Inscrição, pagamento de boleto 

e entrega do resumo do trabalho em meio eletrônico (http://jornadacientifica. 

fundacaoesperanca.org)  

 

Início: 15/03/2017 

Término: 10/05/2017 

 

Investimento:  

Estudantes 
Palestras: R$ 25,00 

Palestras e um Minicurso: R$ 30,00  

Palestras e dois Minicursos: R$ 40,00 

Minicurso: R$ 15,00 

Profissionais 

Palestras: R$ 40,00 

Palestras e um minicurso: R$ 50,00  

Minicurso: R$ 20,00  

 

 

CAPÍTULO III 

ENVIO DOS RESUMOS E MODALIDADES 

 

Art. 3º- O envio dos resumos obedecerá a data de início em 15/03/2017, com finalização em 

20/04/2017.  

 

Art. 4º - o proponente poderá enviar o resumo para os anais da XIV Jornada Científica nas 

seguintes modalidades: 

1- como trabalho de pesquisa ou de tecnologia de inovação, contendo caracterização do 

tema, justificativa, objetivo da pesquisa, metodologia utilizada, resultados e 

conclusão/considerações finais;  

2- como trabalho de extensão, caracterizando uma intervenção junto à comunidade, 

contendo introdução, descrição das principais ações desenvolvidas, resultados alcançados e 

considerações finais; 

3- como Estudo/Relato de caso, apresentando introdução, revisão da literatura, metodologia, 

resultados e conclusão;  

            4-como de Revisão da literatura, apresentando introdução, capítulos e conclusão. 

 

Parágrafo único - Critérios para o envio: 

1- Para submeter resumos pelo menos um dos autores deverá estar inscrito. 

2- Serão aceitos trabalhos de Extensão que contenham a quantidade máxima de 8 integrantes 

por trabalho e para as demais modalidades 5 integrantes no máximo por pesquisa. 

3- Será permitida apenas uma publicação em cada modalidade por inscrição. 

4- Para cada trabalho aprovado será disponibilizado 1 (um) exemplar do Livro de Resumos 

eletrônico. 

http://www.fundacaoesperanca.org/jornadacientifica
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Art. 5º - Quanto à formatação dos trabalhos, o interessado deverá seguir estritamente as orientações 

e especificações das normas para a elaboração dos Resumos no ANEXO A. 

 

Art. 6º – Serão excluídas as propostas que não cumprirem as exigências deste capítulo. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 
 

Art. 7º- Todos os trabalhos serão enviados para uma Banca Avaliadora composta por profissionais 

do Instituto Esperança de Ensino Superior-IESPES, de comprovada competência nas áreas 

contempladas no evento, sento avaliados a partir de critérios pré-estabelecidos pela Comissão 

Científica. A divulgação dos trabalhos aprovados está prevista para o dia 28/04/2017. 

 

CAPÍTULO V 

DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
Art. 8º- As apresentações em formato de pôster incluirão, além de exibição do pôster durante a 

duração da XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA DO IESPES, a apresentação dos trabalhos pelos autores aos participantes 

interessados, em horário a ser definido pela Comissão de Apresentações em pôster. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA PREMIAÇÃO 

 
Art. 9º- Os proponentes participantes concorrerão as seguintes premiações: 

  

Trabalhos de Iniciação Científica – Prêmio Jovem Pesquisador. 

1º lugar – 1 (um) Notebook e Certificado 

2º lugar – 1 (um) Tablet e Certificado 

3º lugar – 1 (um) Smartphone e Certificado 

  

Trabalhos de Iniciação Científica – Pôster  

1º lugar – Certificado e Placa 

2º lugar – Certificado 

3º lugar – Certificado 

 

Art. 10º - Serão selecionados 10 trabalhos de pesquisa para concorrer ao prêmio, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

- No mínimo 01 estudante de graduação por projeto, mais o professor orientador. 

- Estar vinculado a uma Instituição de Ensino (Universidade, Centro Universitário, 

Faculdade, entre outros). 

- O trabalho deverá ser inédito. 

- Os trabalhos deverão estar de acordo com a modalidade 1 (um) descrita neste documento. 

- A pesquisa será defendida por apenas um membro, que terá 8 (oito) minutos para a   

exposição.  
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- O apresentador será obrigatoriamente, aluno de graduação e um dos autores do trabalho. 

- As pesquisas serão analisadas por três professores convidados de Instituições distintas  

- As pesquisas não selecionadas pela comissão interna de ética serão conduzidas para a 

apresentação em pôster. 

- Casos omissos serão decididos pela Comissão Cientifica do evento. 

 

Art. 11º- Na categoria Pôster, os trabalhos serão analisados por dois professores que farão a 

avaliação do conteúdo e apresentação oral em horário determinado pela comissão organizadora. Os 

trabalhos serão classificados de acordo com a média aritmética atribuída como nota pelos 

avaliadores. Os três primeiros colocados serão premiados no encerramento do evento com um 

certificado e uma placa para o primeiro colocado e com certificados para o segundo e terceiro 

colocado. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 12º – A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação, pelo proponente, das condições 

totais previstas neste Edital. 

 

Art. 13º – A Comissão de Apresentações dos trabalhos em Pôsteres da XIV JORNADA DE 

INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES não cobrirá 

eventuais gastos do proponente com transporte, alimentação e hospedagem. 

 

Art. 14 º – As disposições e instruções contidas no formulário de Inscrição e nas normas para 

preparação de resumos constituem normas que passam a integrar o presente Edital. 

 

Art. 15 º – Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares 

ou avisos oficiais que vierem a ser publicados pela Comissão Científica deste evento. 

 

Parágrafo Único – Todas as informações adicionais podem ser encontradas no site 

www.fundacaoesperanca.org/jornadacientifica. 

Santarém-Pá, 13 de Março de 2017. 

 

 
 

 

                                                                                 
__________________________       _______________________________ 

         Juarez de Souza              Albino Luciano Portela de Sousa 

        Diretor do IESPES               Coordenador da Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacaoesperanca.org/jornadacientifica
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ANEXO A 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DOS RESUMOS PARA A 

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO 

IESPES 
Nome do primeiro autor1  

Nome do segundo autor2  

 

 

Para apresentar e ter seu trabalho publicado nos anais da Jornada, o autor deverá submeter o resumo 

até 14/04/2017. A aceitação do trabalho estará disponível nos murais e no site 

(www.fundacaoesperanca.org/jornadacientifica.), no dia 28/04/2017. O trabalho será publicado na 

forma em que for submetido, sendo, portanto, de inteira responsabilidade do (s) autor (es) a forma e 

o conteúdo apresentados. Na inscrição, o autor deverá informar: nome completo, título do trabalho, 

e-mail e telefone, área temática em que melhor se enquadra o trabalho (de acordo com as áreas 

temáticas do CNPq), tipo do trabalho (trabalho de pesquisa, trabalho de extensão, estudo/relato de 

caso ou revisão da literatura) e em qual modalidade ele será inscrito (publicação no livro de 

resumos, apresentação de pôster ou prêmio Jovem Pesquisador). Todos os resumos inscritos devem 

ser acompanhados de uma declaração em que os autores autorizam a publicação no evento (pode ser 

preenchida no momento da inscrição, ANEXO B). Somente os resumos aprovados pela Comissão 

de Ética em Pesquisa do IESPES serão publicados no livro de resumos e poderão ser apresentados 

na forma de pôster ou oral (no caso dos trabalhos inscritos para concorrer à premiação Jovem 

Pesquisador). O resumo deverá conter no máximo UMA lauda (incluindo título e todos os dados 

solicitados, além das notas de rodapé), editado em Word for Windows, com fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples e alinhamento justificado. O Título do 

trabalho deverá estar em letras maiúsculas e em negrito, e devem constar ainda: Nome do(s) autor 

(es), instituição e e-mail para correspondência. O resumo deverá ser em parágrafo único, onde 

devem estar inseridos: introdução, referencial teórico, objetivo do estudo, metodologia, resultados e 

conclusão ou proposição. Abaixo do texto, devem-se indicar três palavras-chave e, após estas, as 

siglas dos órgãos financiadores, se for o caso.  

 

Palavras-chave: Elaboração de resumo, Pesquisa, Iniciação científica.  

Órgão financiador: Fundação Esperança/IESPES  

______________________________________________________________________  

1 Titulação do primeiro autor e instituição onde está vinculado, seguido de e-mail  

2 Titulação do segundo autor e instituição onde está vinculado, seguido de e-mail 
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