
 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
XI SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO 

 
Data de realização: 26 de outubro de 2019 
Local: Universidade Estácio de Sá – Campus Nova América 

Av. Pastor Martin Luther King, 126 - Del Castilho - Rio de Janeiro - RJ 
Horário: 7h30min às 17h 
 
1. Do objetivo 

Proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de suas pesquisas, nas 
diversas áreas do conhecimento. 

 
2. Dos participantes 

2.1. Poderão submeter trabalhos pesquisadores, professores, alunos e ex-alunos de graduação e pós-
graduação (lato sensu ou stricto sensu) de qualquer Instituição de Ensino Superior. 

2.2. Os trabalhos poderão ter até 05 (cinco) autores. 
2.2.1. A autoria será registrada pela ordem dos autores indicada no ato da submissão do 

trabalho. 
2.2.2. Se tiver indicação de um número superior de autores, serão considerados os 05 (cinco) 

primeiros indicados. 
2.3. Solicitações para alteração de autoria não serão atendidas. 

 
3. Dos trabalhos 

3.1. Os trabalhos serão submetidos em formato de resumo, apresentado sob a forma de texto corrido, 
parágrafo único, sem tabelas ou figuras ou fórmulas ou equações ou diagramas. 

3.1.1. Na redação do resumo, recomenda-se o uso de voz ativa e na terceira pessoa do singular, 
frases concisas e afirmativas. Devem ser evitados os neologismos, citações bibliográficas, símbolos ou 
contrações que não sejam de uso corrente. 

3.2. O texto poderá ser apresentado em português, inglês ou espanhol. 
3.3. O título deverá contar o máximo de 200 caracteres, considerados os espaços. 
3.4. O texto deverá contar com o mínimo de 2.000 e o máximo de 4.000 caracteres, considerados os 

espaços. 
3.5. Os resumos deverão explicitar, em caráter informativo e sem enumeração de tópicos, os seguintes 

itens: tema geral e problema da pesquisa, objetivos, metodologia utilizada, resultados e conclusões. 
3.5.1. Resumos que tratem de pesquisas em andamento deverão apresentar os resultados até a 

etapa desenvolvida. 
3.5.2. A qualidade dos resultados e conclusões é critério de avaliação dos resumos. Assim, os 

resumos devem conter evidência de resultados que caracterizem a realização de uma pesquisa, ainda que em 
andamento. 

3.5.3. A coerência textual e revisão gramatical do resumo são de responsabilidade dos autores. 
3.6. Os resumos não deverão conter informações de autoria, abstract, agradecimentos, citação direta e 

referências. 
3.7.  Resumos recebidos com o mesmo título, apenas a última versão será considerada para avaliação. 
3.8. Nenhuma informação poderá ser modificada após a submissão do resumo. 

 
4. Da submissão e avaliação dos resumos 

4.1. O período para envio dos resumos é de 11 de abril até 29 de maio de 2019 às 17h59min. 
4.2. A submissão dos resumos será on line, na plataforma OPP-Estácio, através do endereço eletrônico 

http://www.stelaopp.com.br/estacio/.  
4.2.1. Por questões técnicas, recomenda-se utilizar os navegadores Google Chrome ou Mozilla 

Firefox para acessar a plataforma OPP-Estácio. 

http://www.stelaopp.com.br/estacio/


 

4.2.2. No último dia de submissões poderá haver sobrecarga no sistema.  Deve-se, portanto, 
evitar o envio na data e horário limite. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por propostas não 
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamento das linhas de comunicação. 

4.3. Cada resumo terá um único responsável por sua submissão. Todas as comunicações entre os 
autores e a Comissão Organizadora do evento dar-se-ão exclusivamente através deste responsável. 

4.3.1. O responsável pela submissão acessará a plataforma com o e-mail ou CPF e uma senha 
própria, após o cadastro inicial necessário. 

4.4. Os trabalhos recebidos no prazo e conforme as normas deste Edital serão avaliados pelo Corpo 
Editorial, e apreciados quanto aos aspectos relevância do tema, adequação da metodologia para o cumprimento 
dos objetivos, adequação e clareza dos objetivos, análises e resultados e consistência das conclusões.  

4.4.1. A avaliação será do tipo duplo-cega, em que nem os avaliadores sabem quem é o autor, 
nem o autor sabe quem são os avaliadores. Assim, qualquer informação de autoria detectada no texto do 
resumo implicará na desqualificação da submissão, qualquer que seja o momento da detecção. 
 
5. Da aprovação dos resumos 

5.1. A relação dos resumos aprovados será divulgada no dia 04 de julho de 2019, no site 
www.estacio.br/seminariodepesquisa. 

5.2. Os resumos considerados aprovados estão previamente selecionados para publicação nos Anais do 
evento. 

5.2.1. Os autores selecionados para a apresentação de seus trabalhos sob a forma de 
comunicação oral que confirmarem sua presença terão a publicação de seus resumos nos Anais condicionada a 
esta apresentação. 

5.2.2. O responsável pela submissão, se autor e com mais de um trabalho aprovado, poderá ser 
selecionado para apenas uma comunicação oral.  

5.2.3. Os resumos aprovados e não selecionados para comunicação oral no dia do evento serão 
publicados nos Anais do evento. 
 
6. Da confirmação de apresentação de trabalho 

6.1. A confirmação da apresentação dos trabalhos selecionados será solicitada por e-mail ao 
responsável pela submissão, que deverá responder informando seu aceite impreterivelmente até 12 de agosto 
de 2019. 

6.2. Somente as apresentações confirmadas dentro do prazo determinado serão incluídas na 
programação do evento. 

 
7. Da indicação para publicação nas revistas parceiras 

7.1.  Dentre os resumos publicados nos Anais, aqueles melhores avaliados no processo de seleção, serão 
indicados para submissão do artigo completo às revistas parceiras do Seminário, que serão responsáveis por seu 
aceite ou não. 

7.1.1. A indicação está condicionada a apresentação no dia do evento conforme item 5.2.1 deste 
Edital. 

7.1.2. A Comissão Organizadora informará por e-mail ao responsável pela submissão a indicação 
do trabalho. 

7.2.  A listagem das revistas parceiras será divulgada no site www.estacio.br/seminariodepesquisa. 
 

8. Da apresentação dos trabalhos 
8.1. As apresentações serão no dia 26 de outubro de 2019, no campus Nova América, Rio de Janeiro, 

conforme programação do evento, no formato de comunicação oral. 
8.2. Os turnos das apresentações dos trabalhos selecionados serão informados por e-mail ao 

responsável pela submissão, a partir de 06 de setembro de 2019. 
8.3. A apresentação do trabalho será no turno estabelecido pela Comissão Organizadora do evento. 

Turno manhã: 09:30 às 12:30 / Turno tarde: 13:30 às 16:30. 
8.4. Trabalhos selecionados para comunicação oral terão tempo máximo de 20 minutos. Ao final de 

cada sessão serão dedicados 30 minutos para perguntas e discussões. 

http://www.estacio.br/seminariodepesquisa
http://www.estacio.br/seminariodepesquisa


 

8.5. As apresentações deverão ser gravadas em pen drive, no formato de imagem com extensão jpeg, 
em posse do apresentador no turno indicado. O template será divulgado no site 
www.estacio.br/seminariodepesquisa. 

 
9. Da pré-inscrição  

A pré-inscrição para participação presencial no evento de todos os participantes, inclusive responsáveis 
pela submissão e autores de trabalhos, deverá ser realizada no site www.estacio.br/seminariodepesquisa, no 
período de 11 de setembro a 21 de outubro de 2019. 
 
10. Da emissão dos certificados 

10.1. Os certificados dos trabalhos apresentados serão encaminhados para o e-mail do responsável pela 
submissão do trabalho. 

10.2. Os certificados para os professores mediadores das salas serão enviados por e-mail. 
10.3. Os certificados para os ouvintes e demais participantes credenciados no evento poderão ser 

impressos pelo site www.estacio.br/seminariodepesquisa. 
 
11. DO CRONOGRAMA 

O calendário de atividades obedecerá ao cronograma abaixo: 

Atividade Data 

Lançamento do Edital 11/04/2019 

Período de inscrições 11/04 a 29/05/2019 

Avaliação pelo Corpo Editorial 15/04 a 13/06/2019 

Divulgação dos trabalhos aprovados para os Anais 04/07/2019 

Divulgação da programação do evento 06/09/2019 

Pré-inscrição dos participantes 11/09 a 21/10/2019 

Realização do evento 26/10/2019 

 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. O XI Seminário de Pesquisa da Estácio será realizado simultaneamente com a VII Jornada de 
Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá (JIC/UNESA) e com a II Mostra de Extensão da Estácio e VI 
Fórum de Extensão da UNESA. 

12.1.1. Este Edital se refere exclusivamente à submissão de trabalhos para o XI Seminário de 
Pesquisa da Estácio. 

12.1.2. O Edital da VII JIC/UNESA será publicado no site www.estacio.br/jic-unesa exclusivamente 
para orientadores de projetos concluídos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC/UNESA) no ciclo 2018/2019. 

12.1.3. O Edital da II Mostra de Extensão da Estácio e VI Fórum de Extensão da UNESA será 
publicado no site www.estacio.br/mostradeextensao exclusivamente para professores da Estácio com projetos 
de extensão em andamento em 2019. 

12.2. Os casos não previstos neste Edital serão analisados pela Comissão Organizadora. 
 

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2019. 
 
 
 

Comissão Organizadora  
Seminário de Pesquisa da Estácio 
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