
 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
XII SEMINÁRIO DE PESQUISA DA ESTÁCIO 

 
Data de realização:  22 de maio de 2021 
Horário: 8h às 17h 
Evento remoto síncrono: via plataforma Microsoft Teams 
Informações: www.estacio.br/seminariodepesquisa 
 
1. Do Objetivo 

1.1. Proporcionar à comunidade acadêmica um espaço para a apresentação e discussão de 
pesquisas/trabalhos acadêmicos, das diversas áreas de 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 03 (três) autores, sendo um deles obrigatoriamente Doutor. 
2.3. A autoria será registrada pela ordem dos autores indicada no ato da submissão do trabalho. 
2.4. Solicitações para alteração de autoria não serão atendidas. 

 
3. Dos Grupos de Trabalho 

3.1. O trabalho deve ser submetido à um dos Grupos de Trabalho (GTs) abaixo relacionados 
conforme o Centro de Conhecimento: 

 
CIÊNCIAS JURÍDICAS: 

Acesso à justiça em perspectiva comparada 
Coordenação: Prof. Dr. Rafael Mario Iorio Filho e Profª Drª Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva. 
Globalização e novos direitos 
Coordenação: Prof. Dr. Eduardo Manuel Val e Prof. Dr. Denis de Castro Halis. 
Limites e instrumentalização do consenso 
Coordenação: Prof. Dr. Humberto Dalla Bernardina de Pinho e Prof. Dr. Adriano Moura da Fonseca Pinto. 
Políticas públicas, direito e proteção social 
Coordenação: Prof. Dr. Carlos Alberto Lima de Almeida e Prof. Dr. Alexandre de Castro Catharina. 
Sistema penal e direitos humanos 
Coordenação: Prof. Dr. Carlos Eduardo Adriano Japiassú e Profª Drª Ana Lúcia Tavares Ferreira. 

 
ECONOMIA CRIATIVA 

Arquitetura e Urbanismo: projetos e cidades saudáveis 
Coordenação: Prof. Dr. Fabio Oliveira Bitencourt Filho e Prof. Dr. Paulo Antonio Pereira Igreja. 
Cinema e fotografia: novas narrativas, cultura visual e migrações transnacionais 
Coordenação: Prof. Dr. Yuri Garcia Piedade Kurylo e Profª Drª Adriana Maria de Assumpção. 
Jornalismo – do impresso ao digital: produção e difusão de informação dos suportes clássicos à 
inteligência artificial 
Coordenação: Prof. Dr. Marco Aurélio Reis e Profª Me. Regina Zandomênico. 
Publicidade, design e o trabalho criativo em tempos de convergência 
Coordenação: Profª Drª Joana Martins Contino e Profª Drª Mariana Ferraz Musse. 
Economia criativa: expressões culturais, patrimônio e artes 
Coordenação: Profª Drª Rosane Soares dos Santos e Profª Drª Marcia de Souza Borges. 

 
ENGENHARIAS 

Comportamento dos materiais e das estruturas 
Coordenação: Profa. Dra. Marilza Sampaio Aguilar e Prof. Dr. Eustáquio de Souza Baeta Júnior. 



 

Inovação e aplicações de engenharia à pandemia (COVID-19) 
Coordenação: Prof. Dr. Luiz Carlos de Lima e Profa. Dra. Sandra Regina Freitas da Silva Morgado de Gois. 
Modelagem, otimização e automação 
Coordenação: Prof. Dr. Gustavo Simão Rodrigues e Prof. Dr. Maurício Sanches Garcia. 
Produção, logística e processos 
Coordenação: Profa. Dra. Maria de Lourdes Magalhães Martins e Profa. Dra. Ana Lúcia de Sousa. 
Qualidade, normatização e meio ambiente 
Coordenação: Profa. Dra. Gisele Teixeira Saleiro e Prof. Dr. José Aires Trigo. 

 
GESTÃO 

Comportamento do consumidor 
Coordenação: Profª Drª Cecília Lima de Queirós Mattoso e Prof. Me. Edson Seiti Miyata. 
Estratégia organizacional 
Coordenação: Profª Drª Aline dos Santos Barbosa e Prof. Dr. Manoel Gonçalves Rodrigues. 
Finanças 
Coordenação: Prof. Dr. Antonio Carlos Magalhães da Silva e Prof. Dr. Marcelo Brum Braggio. 
Gestão de pessoas 
Coordenação: Prof. Dr. Marcus Brauer Gomes e Profª Drª Patrícia Freitas de Sá. 
Gestão de serviços de saúde 
Coordenação: Prof. Dr. Antonio Augusto Gonçalves e Prof. Me. Ronald Castro Paschoal. 

 
LICENCIATURAS 

Educação, representações e práticas inclusivas 
Coordenação: Profª Drª Ana Valéria de Figueiredo da Costa e Profª Drª Rita de Cássia Pereira Lima. 
Formação de professores e dilemas atuais 
Coordenação: Profª Drª Maria Inmaculada Chao Cabanas e Profª Drª Laélia Carmelita Portela Moreira. 
Práticas escolares em tempos de pandemia 
Coordenação: Profª Drª Edna Maria Querido de Oliveira Chamon e Profª Drª Inês Barbosa de Oliveira. 
Políticas Educacionais Contemporâneas: desafios e impasses 
Coordenação: Profª Drª Alzira Batalha Alcântara e Profª Drª Wânia Regina Coutinho Gonzalez. 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e cultura contemporânea 
Coordenação: Profª Drª Jaciara de Sá Carvalho e Profª Drª Stella Maria Peixoto de Azevedo Pedrosa. 

 
SAÚDE 

Associação entre periodontite e síndrome metabólica 
Coordenação: Profª Drª Elizabeth Silaid Muxfeldt e Profª Drª Cristiane Gonçalves. 
Consequências da pandemia da COVID-19 na rede de saúde: experiências e práticas em Saúde da 
Família 
Coordenação: Profª Drª Luciana Maria Borges da Matta Souza e Prof. Dr. Carlos Henrique Assunção Paiva. 
Diagnóstico local e vigilância em saúde na pandemia da COVID-19 
Coordenação: Profª Drª Mariana dos Passos Ribeiro P. Basilio de Oliveira e Profª Drª Viviane Gomes Parreira Dutra. 
Percepção da condição oral em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo II 
Coordenação: Prof. Dr. Rodrigo Carvalho de Souza e Profª Drª Maria Tereza Fonseca da Costa. 
Traumatismo dentário 
Coordenação: Prof. Dr. Bernardo Mattos Almeida e Prof. Dr. Dennis de Carvalho Ferreira. 

 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Gestão de dados, tecnologia da informação e banco de dados 
Coordenação: Prof. Dr. Mauro Cesar Gil e Prof. Dr. Luiz Alexandre Estevão da Silva. 
Inovação e desenvolvimento de jogos, aplicativos e sistemas 
Coordenação: Profª Drª Adriana Aparicio S. A. do Nascimento e Prof. Dr. Carlos Augusto Sicsú A. do Nascimento. 
Inteligência artificial, automação, cibernética, RA e RV 



 

Coordenação: Prof. Dr. Maximiano Correia Martins e Prof. Dr. Alfredo Nazareno Pereira Boente. 
Segurança da informação e redes de computadores 
Coordenação: Prof. Dr. Denis Gonçalves Cople e Prof. Dr. Renato Santana. 
Tecnologias educacionais, gamificação, computação desplugada e pensamento computacional 
Coordenação: Prof. Dr. Marcelo Vasconcelos Fatudo e Profª Me. Regina Lucia N. Felício Felix Batista. 

 
3.2. A Comissão Organizadora preserva a possibilidade de cancelamento de qualquer GT em caso 

de não adesão da comunidade acadêmica e a possiblidade de fusões de sessões em casos específicos em 
acordo com as Coordenações dos GTs envolvidos. 

3.3. É obrigatória a presença de, no mínimo, um (a) coordenador (a) de GT na sessão do grupo. 
3.4. Os GTs são soberanos para organizarem suas atividades, atentando para o número de 

trabalhos por sessão seja de no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco), garantindo que os trabalhos 
sejam debatidos pelos participantes. 
 
4. Da Submissão de Trabalhos: 

4.1. O período para envio dos trabalhos é de 08 a 29 de abril de 2021 até às 17h59min. 
4.2. A submissão dos trabalhos será online, no formulário eletrônico disponível em 

https://forms.gle/pmPFWQYntDbtNcMQ8. 
4.2.1. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por propostas não recebidas em 

decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamento das linhas de comunicação. 
4.3. É vedada a submissão de trabalho em mais de um GT. 
4.4. Cada trabalho 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. 
4.5. Os trabalhos serão submetidos em formato de resumo expandido, apresentado sob a forma 

de texto corrido, sem tabelas ou figuras ou fórmulas ou equações ou diagramas. 
4.5.1. 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. 

4.5.2. O texto poderá ser apresentado em português, inglês ou espanhol.  
4.5.3. O título deverá contar o máximo de 200 caracteres, considerados os espaços. 
4.5.4. O texto deverá contar com o mínimo de 4.000 e o máximo de 9.000 caracteres, 

considerados os espaços. 
4.6. 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. 

4.6.1. Resumos que tratem de pesquisas em andamento deverão apresentar os resultados 
até a etapa desenvolvida. 

4.6.2. 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. 

4.6.3. A coerência textual e da revisão gramatical do resumo são de responsabilidade dos 
autores. 

4.7. Os resumos não deverão conter informações de autoria, abstract, agradecimentos, citação 
direta e referências.  

4.8. Resumos recebidos com o mesmo título, apenas a última versão será considerada para 
avaliação. 

4.9. Nenhuma informação poderá ser modificada após a submissão do trabalho. 
 
5. Da Seleção dos Trabalho 

5.1. Os trabalhos recebidos no prazo e conforme as normas estabelecidas neste Edital serão 
avaliados pela coordenação do GT e que compõe o Corpo Editorial do evento. 



 

5.2. A devolutiva do aceite ou não do trabalho será divulgado em fluxo contínuo, sendo o dia 06 de 
maio de 2021 o prazo final. A coordenação do GT poderá aprovar, não recomendar ou indicar a troca de 
grupo de trabalho conforme temática após alinhamento prévio com a coordenação do novo GT. 

5.3. Cada sessão dos GTs possui 05 (cinco) vagas. Uma vez preenchidas, mesmo o trabalho 
possuindo mérito acadêmico, não será incorporado ao grupo, salvo se houver alguma desistência entre os 
participantes dos 05 trabalhos aprovados.  

 
6. Da Programação 

6.1. Todos os trabalhos aprovados integrarão a programação do XII Seminário de Pesquisa da 
Estácio e estarão previamente selecionados para publicação nos Anais do evento. 

6.1.1. Os trabalhos terão a publicação nos Anais condicionada a sua apresentação no evento. 
6.2. A programação será divulgada no dia 11 de maio de 2021, no site 

www.estacio.br/seminariodepesquisa. 
6.3. A programação, contendo os horários das apresentações, será divulgada ao responsável pela 

submissão por e-mail e no site www.estacio.br/seminariodepesquisa. 
 
7. Da Apresentação dos Trabalhos 

7.1. As apresentações serão no dia 22 de maio de 2021, de forma remota através da plataforma 
Microsoft Teams, conforme programação do evento. 

7.2. A apresentação do trabalho será no turno estabelecido na programação do evento. Turno 
manhã: 10:00 às 12:30 / Turno tarde: 14:00 às 16:30. 

7.2.1. Cada apresentação será no tempo máximo de 15 minutos. 
7.2.2. Ao final de cada sessão serão dedicados 30 minutos para perguntas e discussões. 

7.3. Para a apresentação do trabalho, deverá ser utilizado arquivo no formato Power Point. O 
modelo e as instruções para confecção estarão disponíveis no site www.estacio.br/seminariodepesquisa. 

7.4. Todos os autores devem estar presentes na sessão remota no dia do evento e contribuir com 
reflexões acerca dos resultados alcançados pela pesquisa. 

7.5. A presença na sessão será controlada por lista de presença emitida pela plataforma Microsoft 
Teams e a apresentação dos trabalhos será confirmada pela coordenação do GT. 

 
8. Da Inscrição  

8.1. A inscrição de todos os participantes, inclusive responsáveis pela submissão e autores de 
trabalhos, deverá ser realizada no site www.estacio.br/seminariodepesquisa, no período de 13 a 20 de 
maio de 2021. 

8.2. A inscrição é indispensável para que o link de acesso à sessão do GT na Plataforma Microsoft 
Teams seja disponibilizado. 

8.3. Todos os inscritos ao efetivarem suas inscrições e acessarem os links para participarem das 
atividades remotas, concordam com a cessão do uso de sua imagem e som para os fins a que se destinam o 
Seminário. 

 
9. Da Certificação 

9.1. Os certificados dos trabalhos apresentados serão encaminhados para o e-mail do responsável 
pela submissão do trabalho. 
 
10. Do Cronograma 

10.1. O calendário de atividades obedecerá ao cronograma abaixo: 

Atividades Data 

Lançamento do Edital 08/04/2021 
Período de submissão de trabalhos 08 a 29/04/2021 



 

Avaliação pelo Corpo Editorial 15/04 a 06/05/2021 
Divulgação da programação do evento 
Obs.: Trabalhos somente serão publicados nos Anais se a apresentação de fato 
ocorrer no dia do evento. 

11/05/2021 

Inscrição dos participantes 13 a 20/05/2021 

Realização do evento 22/05/2021 

 
11. Das Disposições Finais 

11.1. Dúvidas devem ser direcionadas para o e-mail da Comissão Organizadora do Seminário de 
Pesquisa da Estácio: seminário.pesquisa@estacio.br. 

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

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2021. 
 
 

Comissão Organizadora  
Seminário de Pesquisa da Estácio 

 


