
EDITAL DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

I SEMINÁRIO REGIONAL CENTRO SUL DE PESQUISA 

I SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ 

 

1. DO OBJETIVO E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

1.1. O objetivo do evento é proporcionar à comunidade acadêmica espaço para a apresentação 

e discussão de trabalhos científicos, nacionais e internacionais, das diversas áreas de 

conhecimento, tendo como tema central “O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO NO PÓS-

PANDEMIA”. 

1.2. O Evento será realizado no período de 21/10/2020 a 22/10/2020, das 8h às 22h30, na sede 

da Estácio de Santo André, bem como nas redes sociais e canais de Ensino Remoto 

disponibilizados pela IES. 

 

2. DOS PARTICIPANTES 

2.1. Poderão submeter trabalhos científicos: pesquisadores, docentes, discentes e egressos de 

graduação e pós-graduação da IES. 

2.2. Os trabalhos poderão ter até 03 (três) autores. 

2.2.1. A autoria será registrada pela ordem dos autores indicada no ato da submissão do 

trabalho. 

 

3. DA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS E PARTICIPANTES 

3.1. A inscrição dos resumos dos trabalhos deverá conter as seguintes informações de 

identificação: 

a) Título; 

b) Curso de graduação ou pós-graduação ao qual o projeto está preponderantemente 

vinculado; 

c) Área de conhecimento ao qual o projeto está preponderantemente vinculado; 

d) Nome completo dos autores; 

e) Titulação ou vínculo principal dos autores; 

f) Endereço de e-mail dos autores; 

g) Professor orientador do trabalho (quando houver); 

h) Nome do responsável pela apresentação; 

i) E-mail do responsável pela apresentação; 

j) Contato de WhatsApp do responsável pela apresentação; 

k) Modalidade de apresentação: banner ou apresentação oral. 

3.2. Ser submetida em formato de texto puro (mínimo de 2.000 e máximo de 5.000 caracteres 

sem espaços), sem tabelas, figuras, fórmulas, equações ou diagramas na sequência a seguir: 

• Tema geral e problema de pesquisa; 

• Objetivos;  

• Referencial teórico;  

• Metodologia;  



• Resultados (mesmo que parciais);   

• Considerações finais. 

3.3. O texto poderá ser apresentado em português, inglês ou espanhol, e conter no mínimo três 

termos como palavras-chave, e no máximo cinco palavras. 

3.4. Resumos que tratem de pesquisas em andamento deverão apresentar os resultados até a 

etapa desenvolvida; 

3.5. A qualidade dos resultados e considerações finais 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. 

3.6. Os resumos não deverão conter informações de autoria, bibliografia, referências pessoais, 

abstract, agradecimentos e citação direta. 

3.7. Resumos recebidos com o mesmo título, apenas a última versão será considerada como 

inscrição para avaliação. 

3.8. Nenhuma informação poderá ser modificada após a submissão do resumo. 

3.9. A relação dos trabalhos aprovados será divulgada via e-mail informado no ato da inscrição. 

3.10. Os resumos considerados aprovados estão previamente selecionados para publicação nos 

Anais do evento. 

3.11. A inscrição dos ouvintes deverá conter as seguintes informações de identificação: 

a) Nome completo, 

b) CPF, 

c) Declarar se possui vínculo com a Estácio (aluno, professor, administrativo), 

d) Matrícula (se tiver vínculo com a Estácio), 

e) Curso de graduação ou pós-graduação atual (se tiver vínculo com a Estácio), 

f) Unidade(s) (se tiver vínculo com a Estácio), 

g) Instituição/Empresa que possui vínculo principal (exceto a Estácio, se houver),  

h) Titulação ou vínculo principal com a Instituição/Empresa acima, 

i) Endereço de e-mail, 

j) Contato de WhatsApp. 

3.12. A inscrição como ouvinte está condicionada a capacidade de salas e ambientes disponíveis 

para apresentação, obedecendo a data e horário das inscrições. 

3.13. A efetivação da inscrição será encaminhada pela equipe organizadora através de um único 

e-mail contendo somente a lista dos inscritos a ser enviada a todos os ouvintes inscritos. 

3.14. Considerar-se-á não inscrito o nome que não esteja relacionado na listagem encaminhada 

via e-mail. 

 

4. DA SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

4.1. O período para envio dos resumos será de 26/08 até às 23h59min do dia 25/09/2020. 

4.2. A submissão dos resumos será através do preenchimento de formulário eletrônico 

disponibilizado no link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zIHgKT-

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zIHgKT-YUk2x0BA1lSE7xtu43_SlexpOouLGxwiIWR9UNzEyRTM5WTQ4WTJFNEdMVzIzSk1QV0dMRS4u


YUk2x0BA1lSE7xtu43_SlexpOouLGxwiIWR9UNzEyRTM5WTQ4WTJFNEdMVzIzSk1Q

V0dMRS4u  

Informações podem ser consultadas nos sites https://www.even3.com.br/sepesa2020/ e  

https://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est%C3%A1cio-de-santo-andr%C3%A9/  

4.2.1. Conter todos os dados especificados como obrigatórios nos campos de identificação, do 

texto do resumo e das palavras-chave, como descritos neste edital; 

4.2.2. Especificar, caso necessário, os trechos do resumo que devem ser formatados: 

a) Em negrito usando as delimitações </negrito> e <negrito/>, 

b) Em itálico usando as delimitações </itálico> e <itálico/>, 

c) Em sublinhado usando as delimitações </sublinhado> e <sublinhado/>, 

d) Em sobrescrito usando as delimitações </sobrescrito> e <sobrescrito/>, 

e) Em subscrito usando as delimitações </subscrito> e <subscrito/>. 

4.3. Cada resumo terá um único responsável por sua submissão. Todas as comunicações entre 

os autores e o evento dar-se-ão exclusivamente através deste responsável e declarar quais 

autores desejam se inscrever como somente ouvintes, caso o trabalho não seja aprovado. 

4.3.1. Deverá especificar, no ato da inscrição, necessidades especiais para apresentação, como 

utilização de recursos audiovisuais ou caixa de som, caso venha a ocorrer presencialmente na 

sede da IES. 

4.3.1. O responsável pela submissão será preferencialmente o líder do trabalho; 

4.3.2. Caso o responsável pela submissão seja ele mesmo um dos autores, deverá incluir o 

próprio nome no campo correspondente ao nome dos autores. 

4.4. Os trabalhos recebidos no prazo e conforme as normas deste Edital serão avaliados pelos 

membros do Comitê Institucional de Pesquisa da ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ e, caso 

necessário, outros membros a serem convocados, de acordo com determinação da 

Coordenação de Pesquisa e Extensão da ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ. 

4.4.1. Serão considerados os seguintes critérios como aspectos de avaliação dos trabalhos: 

a) Pertinência do Tema Central do Evento, e problema de pesquisa, 

b) Clareza dos objetivos,  

c) Presença de referencial teórico pertinente,  

d) Clareza da metodologia,  

e) Relevância dos resultados (mesmo que parciais) e  

f) Clareza das considerações finais; 

4.4.2. Será considerado somente a submissão mais recente, quando houver mais de uma 

submissão de um mesmo trabalho; 

4.4.3 A decisão dos membros do Comitê Institucional de Pesquisa da ESTÁCIO DE 

SANTO ANDRÉ e, caso necessário, de outros membros a serem convocados, será 

incontestável. 

4.5. A divulgação da aprovação dos trabalhos deverá ser realizada até o dia 09/10/2020 às 18h, 

pela Coordenação de Pesquisa e Extensão, através de um único e-mail contendo somente a 

lista dos trabalhos aprovados a ser enviada a todos os inscritos, cujos endereços de e-mails serão 

direcionados em cópia oculta (CCO) e no site da ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ. 

 4.5.1. Considerar-se-á como não aprovado o trabalho que não constar na lista de aprovados; 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zIHgKT-YUk2x0BA1lSE7xtu43_SlexpOouLGxwiIWR9UNzEyRTM5WTQ4WTJFNEdMVzIzSk1QV0dMRS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zIHgKT-YUk2x0BA1lSE7xtu43_SlexpOouLGxwiIWR9UNzEyRTM5WTQ4WTJFNEdMVzIzSk1QV0dMRS4u
https://www.even3.com.br/sepesa2020/
https://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est%C3%A1cio-de-santo-andr%C3%A9/


4.5.2. Será disponibilizado pela organização do evento um modelo de apresentação no formato 

“PPT” que deverá ser utilizado obrigatoriamente no dia da apresentação. 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

5.1. As apresentações dos trabalhos selecionados acontecerão nos dias 21/10/2020 e 

22/10/2020, das 8h às 22h30, por meio dos Pôsteres Acadêmicos ou Sustentação Oral na sede 

da ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ localizada à Rua Delfim Moreira, 40, Centro, CEP: 

09015-070, na cidade de Santo André, ou através de ferramentas de ensino remoto, a depender 

das orientações de cuidado à saúde em virtude da situação pandêmica ocasionada pela COVID-

19. 

5.2. A Apresentação dos trabalhos deverá ser realizada por pelo menos 01 (um) dos autores que 

deverá estar presente 10 minutos antes de sua Sessão, devendo os demais autores comparecerem 

obrigatoriamente à apresentação do trabalho. 

5.3. A apresentação terá duração máxima de 20 minutos, sendo 10 minutos disponibilizados 

para apresentação do trabalho, e 10 minutos para debates, devendo o responsável pela 

apresentação atentar-se às sinalizações de 10min e 5min faltantes para o término de sua 

apresentação. 

5.4. Realizar a apresentação no modelo formato “PPT” encaminhado pela organização do 

evento. 

5.5. Conter na parte inicial da apresentação a identificação do trabalho, autores e palavras-

chave, apresentadas na inscrição. 

5.6. Estar ciente da possibilidade da apresentação ser registrada por fotos, vídeos e entrevistas 

realizadas pela equipe organizadora do evento devidamente identificada. E ainda, ao inscrever-

se, automaticamente autoriza a divulgação das fotos e vídeos nas mídias sociais da Instituição 

por meio, por exemplo, do canal Youtube, Facebook, Instagram, mas não se restringindo a 

estas, como forma de divulgação. 

5.7. Comunicar imediatamente à organização do evento qualquer impossibilidade para a sua 

apresentação através do e-mail pesquisa.santoandre@estacio.br 

5.8. O Local de apresentação bem como a programação completa do evento será divulgada 

pelos canais de comunicação do evento pela equipe organizadora até o dia 09/10/2020. 

 

6. DA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS 

6.1. Os certificados dos trabalhos apresentados serão encaminhados em formato digital para o 

e-mail do responsável pela submissão do trabalho até 30 dias após a realização do evento. 

6.2. Os certificados para os professores avaliadores serão encaminhados por e-mail. 

6.3. Os melhores trabalhos avaliados estarão sujeitos a certificação de “MENÇÃO 

HONROSA” a serem definidos pelos membros do Comitê Institucional de Pesquisa da 

ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ. 

6.4. Os resumos dos trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do evento, cuja 

disponibilização será em formato digital no site do evento/IES até 60 dias após a realização do 

evento. 

 

7. DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS 



7.1. A ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ disponibilizará como parte integrante da Programação 

do Evento, a realização de atividades como palestras, entrevistas, fórum de debates e 

discussões, dentre outros, tendo como tema “O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO NO PÓS-

PANDEMIA”, com a participação de convidados, docentes e colaboradores. 

7.2. A participação nas atividades citadas no item 7.1 estão condicionadas à inscrição prévia a 

ser informada na divulgação da Programação do Evento. 

7.3. A participação nas atividades descritas ensejará na emissão de certificados que poderão ser 

utilizadas como comprovação de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC). 

 

 8. DA EQUIPE ORGANIZADORA 

8.1. Caberá à equipe organizadora: 

a) Divulgar a programação definitiva do dia do evento até o dia 09/10/2020. 

b) Utilizar-se somente dos canais oficiais de comunicação do evento para comunicação 

dos participantes a saber:  E-mail: pesquisa.santoandre@estacio.br Facebook: 

Faculdade Estácio de Sá Santo André Perfil no Instagram: @faculdadeestaciosa 

Canal Workplace Comunicare da Estácio; peças gráficas nos principais pontos de 

circulação do local do evento;  

c) O contato de WhatsApp do responsável pela inscrição, somente será realizado em caso 

de imprevistos. 

d) Estar disponível no dia e horários previstos para a realização do evento; 

e) Colher as assinaturas dos participantes do evento nas listas específicas de apresentação 

dos trabalhos; 

f) Colher a assinatura dos autores dos trabalhos aprovados no termo de autorização 

permitindo a publicação do resumo de seus trabalhos nos Anais do evento, assim como 

a publicação de seus respectivos endereços de e-mails; 

g) Divulgar a localização e horário de cada Apresentação Oral dos Trabalhos Aprovados 

para o dia do evento; 

h) Disponibilizar monitores devidamente identificados para auxiliar na localização das 

salas de apresentação dos trabalhos; 

i) Disponibilizar equipe de Infraestrutura devidamente identificada para solucionar 

problemas rapidamente, na medida do possível; 

j) Documentar o evento através de fotos e textos durante a realização do mesmo, com a 

possibilidade de veiculação em tempo real através das mídias sociais do evento; 

 

9. CRONOGRAMA 

DATAS DESCRIÇÃO DO EVENTO 

26/08 a 25/09/2020 Período de Inscrição e Submissão dos Trabalhos 

09/10/2020 Divulgação dos Trabalhos aprovados para apresentação 

09/10/2020 Local de Apresentação dos Trabalhos 

09/10/2020 Programação Completa do Evento 

16/10/2020 Divulgação dos inscritos como ouvintes 

21/10 a 22/10/2020 Data de Realização do Evento 

23/11/2020 Emissão de Certificados 

18/12/2020 Divulgação dos Anais 

 



10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. As eventuais dúvidas e questionamentos do presente edital serão dirimidas pelo Comitê 

Institucional de Pesquisa da ESTÁCIO DE SANTO ANDRÉ. 

 

 

Santo André, 25 de agosto de 2020. 

 

 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO 


