
   

 
 

Edital de Chamada de Trabalhos Científicos  
VII Simpósio Multidisciplinar da Estácio São Paulo – SIMESP 

São Paulo, 31 de agosto de 2015. 

 

O Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo e o Departamento de Pesquisa de 

São Paulo, núcleo capital,  promoverão, nos dias 29 e 30 de outubro de 2015, o VII 
Simpósio Multidisciplinar da Estácio São Paulo - SIMESP, com o objetivo de 

fomentar a comunicação entre docentes e estudantes que desenvolvam projetos de 

pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento. O evento é uma oportunidade dos 

estudantes e docentes divulgarem suas pesquisas. O Simpósio é gratuito e aberto à 

participação de todo e qualquer interessado. A programação do evento contará com a 

apresentação de resumos e artigos completos, previamente selecionados pela Comissão 

Científica e serão publicados nos anais do evento que possui ISSN 2357-7657. 

O ISSN (International Standard Serial Number), é um Número Internacional 
Normalizado para Publicações Seriadas, é o identificador de publicações seriadas 

aceito internacionalmente. Para os autores dos resumos e artigos serão emitidos 

certificados de apresentação dos trabalhos, consideradas as regras previstas nesse edital.  

 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS  
As normas  e  procedimentos  para  seleção  dos resumos e artigos completos  a   serem  

apresentados para  compor  a programação do  VII  Simpósio Multidisciplinar da 

Estácio São Paulo - SIMESP  serão estabelecidas neste edital. 

 

1.1 A Comissão Científica avaliará os resumos e artigos e decidirá quanto à  aceitação  

das  propostas  apresentadas  para  mesas-redondas.  

1.3 Todos os  resumos, artigos,  mesas-redondas  e  outras  atividades  deverão  ser  

enviados  para  o  e-mail simposio.estacio@gmail.com 

 

2. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO  
2.1 A aprovação dos resumos para apresentação na forma de comunicação oral ou 

pôster será de responsabilidade da Comissão Científica.  

2.2 Os resumos poderão ser inscritos individualmente ou em co-autoria. 



   

2.3 Somente receberão certificados de apresentação aqueles que efetivamente 

apresentarem os seus trabalhos, nos termos deste edital.  

2.4 Os resumos e os artigos completos selecionados e aprovados nos termos desse edital 

serão oportunamente publicados nos anais do evento. 

2.5 O período de inscrição para os ouvintes acontecerá de 10/10/2015 a 23/10/2015 
através do site http://portal.estacio.br/unidades/centro-universitario-estacio-radial-
de-sao-paulo.aspx 

 

3. INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 
3.1 O arquivo do trabalho submetido deverá ser enviado para o e-mail 

simposio.estacio@gmail.com juntamente com o formulário de inscrição.  

3.1 Os resumos e artigos deverão ser encaminhados para o e-mail do evento 

(simposio.estacio@gmail.com ), no período de 01/09/2015 a 05/10/2015. 

3.2 Do corpo do e-mail, devem constar: o nome completo dos autores do resumo, os 

respectivos telefones e instituições de procedência dos autores e o título do trabalho.  

 3.3 O campo assunto, do e-mail, deve ser preenchido com os dizeres “Resumo/Artigo - 

SIMESP-2015”. 

3.4 Os arquivos enviados deverão ser gravados com a extensão .DOC ou DOCX, não 
serão considerados para avaliação, os trabalhos enviados em  arquivos .pdf ou em 
qualquer outro tipo de extensão. Gravar o arquivo de acordo seguindo a norma: 

artigo/resumo_sobrenome do autor_número_do eixo temático. 
Exemplos: artigo_depaula_2          

                  resumo_depaula_3 

 

4. DO RESUMO E ARTIGO 
4.1 O resumo deverá conter no mínimo 2000 e no máximo 3000 caracteres, incluindo os 

espaços (ver template).  

4.2 Os trabalhos científicos submetidos deverão seguir os modelos do SIMESP que 

seguem anexados e poderão ser baixados no site http://portal.estacio.br/unidades/centro-

universitario-estacio-radial-de-sao-paulo.aspx a partir do dia 07/09/2015. 

4.3 Resumos e artigos elaborados fora do padrão do evento não serão considerados 
para a avaliação.   

4.4  Serão adotados os seguintes critérios na avaliação dos trabalhos: 



 

- Relevância;  

- Obediência às normas do 

- Conteúdo, formatação e correção gramatical

 

4.5 Não caberá recurso para os trabalhos recusados pelo Comitê Científico.

 
 
5. APRESENTAÇÃO DOS T
5.1 As mesas redondas, comunicações orais e 

nos dias 29/10/20145 e 30/10/2015
Centro Universitário Estácio Radial 

(http://portal.estacio.br/unidades/centro

5.2 Cada trabalho selecionado deverá ser apresentado em no máximo 1

minutos para a apresentação oral

oportuno, a critério do (s) coordenador (es) do grupo de discussão.

5.3 A apresentação oral poderá ser feita por todos os autores (respeitando

total de 15 minutos por trabalho) ou por apenas um dos autores

5.4 Os pôsteres deverão ser afixados por s

deverão ser retirados dos painéis no período das 22h

trabalhos serão feitas para um comitê do evento e para os participantes do evento. Os 

autores deverão estar diante dos seus pôs

expor seus trabalhos semp

revezamento.  

5.5 A agenda do evento será divulgada posteriormente. 

 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Qualquer alteração realizada nesse edit

6.2 Eventuais questões não previstas nesse edital serão solucionadas pela comissão 

organizadora do evento e quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem 

necessários deverão ser solicitados pelo e

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

 

Obediência às normas do SIMESP; 

correção gramatical 

recurso para os trabalhos recusados pelo Comitê Científico.

. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS 
comunicações orais e as apresentações dos pôsteres 

e 30/10/2015, integrando a programação do SIMESP

Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo, campus Santo Amaro 

http://portal.estacio.br/unidades/centro-universitario-estacio-radial-de-sao

5.2 Cada trabalho selecionado deverá ser apresentado em no máximo 1

para a apresentação oral, podendo haver debate na sequencia ou em momento 

uno, a critério do (s) coordenador (es) do grupo de discussão. 

poderá ser feita por todos os autores (respeitando

minutos por trabalho) ou por apenas um dos autores.  

5.4 Os pôsteres deverão ser afixados por seus autores no horário das 18h às 19h15min

deverão ser retirados dos painéis no período das 22h-22h30min.  As apresentações dos 

trabalhos serão feitas para um comitê do evento e para os participantes do evento. Os 

autores deverão estar diante dos seus pôsteres durante uma hora e meia (1h30min

expor seus trabalhos sempre que forem solicitados. Os autores poderão fazer 

5.5 A agenda do evento será divulgada posteriormente.  

S 
6.1 Qualquer alteração realizada nesse edital será divulgada.  

6.2 Eventuais questões não previstas nesse edital serão solucionadas pela comissão 

organizadora do evento e quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem 

necessários deverão ser solicitados pelo e-mail (simposio.estacio@gmail.com

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Departamento de Pesquisa- Estácio

  Profa. Dra. 

 

recurso para os trabalhos recusados pelo Comitê Científico. 

dos pôsteres acontecerão 

SIMESP-2015. Local: 

campus Santo Amaro 

sao-paulo.aspx).  

5.2 Cada trabalho selecionado deverá ser apresentado em no máximo 15 (quinze) 

ncia ou em momento 

poderá ser feita por todos os autores (respeitando-se o tempo 

utores no horário das 18h às 19h15mine 

.  As apresentações dos 

trabalhos serão feitas para um comitê do evento e para os participantes do evento. Os 

e meia (1h30min) para 

s autores poderão fazer 

6.2 Eventuais questões não previstas nesse edital serão solucionadas pela comissão 

organizadora do evento e quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem 

simposio.estacio@gmail.com). 

 
Estácio-UniradialSP 

Profa. Dra. Silvia M de Paula  


