Recredenciamento
Portaria MEC 347, de 05.04.2012 - D.O.U. 10.04.2012.

E D I T A L Nº 040 / 2016 DE ABERTURA DE PRAZO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA
X MOSTRA CIENTÍFICA DA FACULDADE INEDI – CESUCA
No período de 14/09/2016 a 14/10/2016 estará aberto o prazo para submissões de Artigos e
Resumos para apresentação na X Mostra Científica da Faculdade Inedi – Cesuca, tanto para
cursos da graduação, quanto pós-graduação.
Art. 1º. Os artigos e resumos aprovados que forem apresentados durante a Mostra serão
publicados nos Anais da X Mostra Científica da Faculdade Inedi – CESUCA, em formato
aberto e acesso livre, através do sistema OJS eletrônico, disponível pelo link:
http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac
Art. 2º. Para os efeitos do presente Edital e no âmbito da X Mostra de Iniciação Científica da
Faculdade INEDI – CESUCA, serão aceitos trabalhos acadêmicos resultantes de atividade de
pesquisa e/ou de extensão, nas formas artigo e resumo, elaborados individual ou
coletivamente.
§ 1º. Por pesquisa, compreende-se a atividade que tem por objeto a produção do
conhecimento, vinculada a um referencial científico e metodológico.
§ 2º. Por extensão, compreende-se a atividade que tem por objeto a aplicação e
divulgação do conhecimento científico entre a Instituição de Ensino Superior e a comunidade
externa.
Art. 3º. Serão contempladas duas modalidades de apresentação de trabalho na X Mostra
Científica da Faculdade INEDI – CESUCA: artigo científico completo e resumo científico
§ 1º O artigo científico completo refere-se a uma publicação, com autoria declarada,
que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas
do conhecimento, e deverá conter os seguintes aspectos formais, nos termos da ABNT – NBR
6022/2003, podendo abordar trabalhos de pesquisa em finalização ou concluídos, bem como
vivências e relatos de experiência em finalização ou concluídos.
§ 2º O resumo científico refere-se a uma publicação, com autoria declarada, que
apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do
conhecimento, através da apresentação concisa das ideias de um texto, nos termos da ABNT
– NBR 6022/2003, podendo abordar trabalhos de pesquisa ainda em andamento, bem como
vivências e relatos de experiência.
Art. 4º. Os autores de artigos submetidos deverão referenciar e incluir créditos em todo
conteúdo inserido em seu trabalho, identificando adequadamente as fontes utilizadas,
sendo que qualquer identificação de cópia de trabalho não referenciado poderá resultar em
plágio, sujeito às cominações legais e desclassificação.
Parágrafo Único - A Faculdade INEDI – CESUCA e os coordenadores do evento se eximem de
quaisquer ônus e/ou responsabilidade por eventual plágio ou quaisquer arguições relativas à
autoria dos trabalhos submetidos, devendo seus autores responderem, penal e civilmente,
pelas irregularidades apresentadas.
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Art. 5º. Os trabalhos deverão ser encaminhados por alunos de graduação e pós-graduação
da Faculdade INEDI – CESUCA e demais Instituições de Ensino Superior, regularmente
matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação com pesquisas vinculadas às linhas
conforme indicado no presente Edital.
Art. 6º. Professores também podem submeter trabalhos a mostra como autoria única, sendo
dispensados de apresentação e avaliação oral, ainda que possa realizar apresentação, caso
seja de seu interesse.
Parágrafo único. É obrigatória a participação de alunos e professores vinculados a
Programas de Bolsa de Pesquisa aprovados e financiados pela Faculdade INEDI – CESUCA,
sob pena de perda do apoio à pesquisa recebido através de bolsa, conforme previsto no
Regulamento Geral de Iniciação à Pesquisa e no Edital que aprovou os projetos de pesquisa
que se encontram em andamento.
Art. 6º. Inscrições: As inscrições de trabalhos deverão seguir as diretrizes previstas neste
Edital, em conformidade com os respectivos prazos.
§1º. As inscrições para o evento deverão ocorrer de 14 de setembro a 14 de outubro
para autores de trabalhos no âmbito desse edital e que estão submetidos aos seguintes
prazos:
14/09/2016 até 14/10/2016
(14 de setembro a 14 de outubro)

Período para inscrição e submissão dos artigos da Mostra
Científica: http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac/login

17/10/2016 até 21/10/2016
(17 de outubro a 21 de outubro)

Período para avaliação dos trabalhos.

24/10/2016
(24 de outubro)

Divulgação dos artigos aprovados para a Mostra Científica no
endereço:
http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac/issue/view/29

07/11/2016 até 09/11/2016
(07 de novembro a 09 de novembro)

Período de apresentações orais dos trabalhos: os locais de
apresentação estarão afixados no mural da entrada.

Data a ser definida

Publicação dos trabalhos apresentados nos Anais da X Mostra
Científica do CESUCA, em:
http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac/issue/view/29

§2º. A inscrição no evento será gratuita, tanto para alunos da Faculdade INEDI,
quanto para o pesquisadores externos.
§3º. A inscrição no evento para participantes (não autores de trabalho), se dará em
data posterior a ser divulgadas no site: http://cesuca.edu.br, tanto para alunos da Faculdade
INEDI – CESUCA, quanto para a comunidade externa.
Art. 7º. Submissão dos trabalhos. Após a respectiva inscrição no evento, os trabalhos
científicos serão submetidos diretamente na página dos Anais da X Mostra Científica da
Faculdade INEDI – CESUCA e deverão seguir as instruções formais indicadas na mesma,
conforme o link a seguir: http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac
§ 1º. Para efetuar a submissão de trabalhos os autores deverão realizar a inscrição
pelo site da Revista Eletrônica dos Anais da Mostra. Os artigos submetidos passarão por
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avaliação double blind review e, se aprovados, seu(s) autor(es) estará automaticamente
aprovado para apresentação oral.
§ 2º. O arquivo da submissão deverá ser enviado em formato MSWord (.doc ou
.docx).
§ 3º. Os arquivos de submissão deverão ser submetidos de acordo com sua área
própria, devendo constar, antes do título, código específico: ARTADM (para artigos na área
da Administração), ARTCONT (para artigos na área de Ciências Contábeis), ARTCOMEX (para
artigos na área do Comércio Exterior), ARTSEC (para artigos na área do Secretariado);
ARTDIR (para artigos na área do Direito), ARTPSI (para artigos na área da psicologia), ARTPED
(para artigos na área da Pedagogia, ARTSEC (para artigos na área do Secretariado); ARTMAT
(para artigos na área da Matemática), ARTENF (para artigos na área da Enfermagem),
ARTENGPROD (para artigos da área da Engenharia de Produção) e ARTTECPG (para artigos
da área de Tecnologia em Processos Gerenciais.

Art. 8º. Modelos de artigo e resumo e formatos de apresentação: Os modelos, bem como a
descrição dos formatos a serem usados na apresentação, estarão disponíveis no site da
revista Anais da Mostra Científica em formato .DOC, no endereço:
http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac
§ 1º. O cabeçalho com a identificação do evento deverá ser respeitado no artigo,
conforme modelo disponibilizado pelo evento.
Art. 9º. Formas de apresentação: os trabalhos poderão ser apresentados na forma de
banners virtuais ou físicos, respeitando os seguintes critérios:
§1º. Artigos completos: banner virtual com apresentação oral realizada pelos autores
do trabalho, com avaliação realizada por professor do CESUCA escolhido pela organização do
evento.
§2º. Resumos: banner físico ou virtual, com presença de um ou mais autores, com
avaliação realizada por professor do CESUCA escolhido pela organização do evento.
Art. 10º. Regras de apresentação: as apresentações orais devem respeitando as seguintes
regras:
§1º. O trabalho deverá ser apresentado em no máximo 12 minutos, sendo 3 minutos
reservados para arguições do(s) avaliador(es) como do público em geral.
Parágrafo Único - Apenas os trabalhos devidamente apresentados e verificados por um
avaliador designado pela organização serão publicados nos Anais da X Mostra Científica da
Faculdade INEDI – CESUCA.
Art. 11º. Avaliação: as avaliações serão realizadas por professores escolhidos por suas
respectivas coordenações, seguindo os respectivos critérios:
§1º. A avaliação será realizada em ficha específica fornecida pela Comissão de
Organização do evento.
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§2º. Trabalhos considerados destaques serão comunicados por cada coordenação de
curso, após o evento e entrega das fichas de avaliação.
Art. 12º. Certificados: Os certificados relativos às apresentações de artigos completos
correspondem a 8h (oito horas complementares), serão gratuitos e entregues para todos os
autores que tiverem realizado apresentações de seus trabalhos para a Mostra.
§ 1º. Também será expedido certificado de apresentação de Banner, correspondente
a 2h (duas horas) complementares, a participantes que apresentarem os resumos na forma
de banner.
§ 2º. Artigos completos oriundos de projetos pesquisa e com autores devidamente
cadastrados em grupos de pesquisa da Faculdade Inedi – CESUCA recebem 72 h (setenta e
duas horas complementares).
§ 3º. Também será expedido certificado para professores escolhidos como
avaliadores.
Parágrafo Único - Não serão fornecidos certificados de apresentação oral para autores que
não comparecerem para a apresentação oral.
Art. 13º. Situações omissas no presente Edital serão decididas pela Comissão Organizadora
do Evento, composta pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação da Faculdade Inedi –
CESUCA, Diretores de Área e Coordenação de Pesquisa.
O presente Edital entra em vigor na data da publicação.

Cachoeirinha, 14 de setembro de 2016.

Coordenador de Pesquisa
Eduardo Blando
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