
 

 

VII FÓRUM RONDONIENSE DE PESQUISA – Escrita na Ciência: A importância do 

registro para o desenvolvimento humano 

 

20, 21 e 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 

EDITAL 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O VII Fórum Rondoniense de Pesquisa do Centro Universitário São Lucas de Ji-

Paraná, com seis edições realizadas em anos anteriores, tem por finalidade reunir profissionais, 

professores, pesquisadores e estudantes de graduação e de pós-graduação envolvidos no âmbito 

da pesquisa científica, promovendo a apresentação, divulgação e discussão de novas técnicas e 

metodologias em diversas áreas do conhecimento.  

 

2. OBJETIVOS 

São objetivos do fórum: 

 

✔ Promover a divulgação de pesquisas desenvolvidas no Estado de Rondônia e na Região 

Norte Ocidental do Brasil; 

✔ Incentivar a participação de profissionais, professores, pesquisadores e estudantes em 

eventos de amplo espectro envolvendo áreas de conhecimento diversas (Ciências Exatas 

e da Terra, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas); 

✔ Propiciar o intercâmbio de ideias desenvolvidas por pesquisadores de suas áreas afins; 

✔ Valorizar profissionais e estudantes, divulgando os resultados e perspectivas para 

estimular novos estudos; 

✔ Facilitar o acesso à pesquisa no ambiente educacional para que haja uma melhora efetiva 

do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a ação e o conhecimento, amplia o 

aprimoramento profissional; 

✔ Incentivar o desenvolvimento de pesquisa científica como alicerce do desenvolvimento 

sustentável do país. 

 

 

 



 

 

3. PROGRAMAÇÃO 

O evento será online, tendo abertura webinar, com a participação de professores, 

pesquisadores de várias instituições do país e vídeoconferências, onde serão debatidos temas 

que envolvem a importância do registro da escrita na ciência e o desenvolvimento humano, com 

apresentações de trabalhos orais, de forma breve e de acordo com as normas estabelecidas neste 

regulamento. 

 

4. PÚBLICO DE INTERESSE 

✔ Profissionais Pesquisadores do Estado de Rondônia e da Região Norte Ocidental; 

✔ Profissionais interessados em apresentar ou acompanhar os trabalhos de pesquisa 

desenvolvidos na região; 

✔ Acadêmicos de Graduação e de Pós-Graduação, Participantes do Programa de Iniciação 

Científica e Voluntários da Pesquisa, quer do UniSL quer de outras IES, através de 

produções oriundas dos Projetos de Pesquisa, Trabalhos Interdisciplinares, Trabalhos 

de Conclusão de Curso (TCC), Estudos de Caso, Dissertações de Mestrado, Teses de 

Doutorado, dentre outros; 

✔ Acadêmicos ouvintes provenientes do UniSL – Ji-Paraná ou de outras IES, com 

interesse em participar do evento para ficarem inteirados das pesquisas desenvolvidas. 

 

5. SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Os trabalhos serão submetidos para avaliação e, uma vez aprovados, serão publicados 

na página do evento http://periodicos.saolucasjiparana.edu.br/foruns sendo que os trabalhos 

com melhor qualificação serão prestigiados com o convite para apresentar em Sessão Oral 

online. 

✔ Cada trabalho poderá ter no máximo 7 integrantes. OBS: caso a submissão seja feita 

por graduandos, obrigatoriamente, deverá ter um professor orientador.  

✔ Na submissão de trabalhos que envolvem pesquisas com seres humanos ou estudo em 

animais, é obrigatória a inclusão da declaração de que a pesquisa foi aprovada ou isenta 

de submissão por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

✔ As submissões serão realizadas diretamente na página do evento: 

http://periodicos.saolucasjiparana.edu.br/foruns/about/submissions entre os dias 30 de 

agosto a 10 de Outubro de 2021 (sem prorrogação). 

http://periodicos.saolucasjiparana.edu.br/foruns


 

 

6. NORMAS PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos deverão ser oriundos de pesquisa científica (não serão aceitos projetos) e 

seguir as normas de formatação e estrutura seguintes: 

✔ Redigidos no idioma Português, com revisão gramatical e ortográfica; 

✔ Nome (s) e sobrenome (s) de cada autor (a) por extenso (ex.: Alberto Carlos Barros 

Silva), Fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado. Indicar com números 

sobrescritos as atribuições e informações curriculares que deverão estar abaixo dos 

nomes com mesma fonte, tamanho e espaço simples entre as linhas; 

✔ Título deve ser conciso, contendo somente as informações necessárias para a sua 

identificação. Em letra maiúscula e minúscula, até 150 caracteres sem espaços, fonte 

Times New Roman, tamanho 12, negrito, justificado, não excedendo 14 palavras. 

✔ Para os resumos que houver instituição de fomento, apresentar abaixo da identificação 

dos autores, conforme template; 

✔  O resumo deve ter, no máximo 1800 palavras em folha A4, posição vertical, se 

limitando ao máximo 2 Megabytes de tamanho, incluindo tabelas, quadros e figuras. 

✔ Formato Word. 

✔ Devem ser obedecidas as seguintes margens, partindo-se de folha de tamanho A4: 

superior 3,0 cm; inferior 2,0 cm; lateral esquerda 3,0 cm e lateral direita 2,0 cm.  

✔ O resumo poderá ser organizado em no mínimo 3 e no máximo 5 páginas, sem 

considerar as referências bibliográficas. 

✔ As referências bibliográficas utilizadas no resumo não deverão ultrapassar o número 

máximo de 15. 

✔ Fonte: Times New Roman, tamanho 12.  

✔ Parágrafo: a primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 1,5 cm.  

✔ Alinhamento justificado.  

✔ Espaçamento: entre linhas simples, deixando um espaço após o término de cada seção.  

✔ Gráficos e imagens devem ser tratados como Figuras; 

✔ Figuras, quadros e tabelas devem estar dentro do corpo do texto e possuir legenda 

justificada (tamanho 10). O título da tabela e quadro os precede, já o título ou figura 

vem depois conforme normas da ABNT NBR 6029.  



 

✔ As tabelas devem apresentar uniformidade gráfica: tipos de letras e números, uso de 

maiúscula e minúscula. Além disso, preferencialmente, as tabelas devem ser 

apresentadas em uma única página. 

✔ O título do resumo não deve ultrapassar três linhas, deve ser redigido em fonte Times 

New Roman, tamanho 12, em maiúsculas e minúsculo, em negrito e justificado, 

conforme template.  

✔ Os resumos aceitos para publicação poderão ser modificados de acordo com o estilo 

editorial gráfico dos anais do evento, sem que, entretanto, nada de seu conteúdo técnico-

científico seja alterado. Nesse caso, os autores serão comunicados, previamente à 

publicação, sobre as mudanças ocorridas. 

✔ Os textos que não atenderem às normas divulgadas serão automaticamente excluídos; 

✔ Recomenda-se aos autores, a observância dos padrões de ética na pesquisa; 

✔ Os dados informados na submissão e na inscrição são de inteira responsabilidade dos 

participantes e serão utilizados para todos os processos referentes à emissão de 

documentos, publicações, comprovantes, etc.  

 

7. AVALIAÇÃO 

✔ Os trabalhos submetidos serão avaliados pela Comissão Organizadora do Evento (da 

instituição e avaliadores Ad Hoc); 

✔ Os trabalhos que não forem aceitos receberão as observações/justificativa de rejeição, 

na medida em que forem avaliados; 

✔ O período de avaliação dos trabalhos submetidos será de 30 de agosto à 12 de outubro 

de 2021 e a divulgação dos resumos aceitos será até o dia 16 de outubro de 2021 através 

das páginas do evento http://periodicos.saolucasjiparana.edu.br/foruns e Coordenação 

de Pesquisa https://www.saolucas.edu.br/ji-parana/institucional/pesquisa/. 

 

8. PUBLICAÇÃO 

✔ Os trabalhos aceitos serão publicados nos anais na página do evento 

http://periodicos.saolucasjiparana.edu.br/foruns; 

 

 

 

http://periodicos.saolucasjiparana.edu.br/foruns
https://www.saolucas.edu.br/ji-parana/institucional/pesquisa/
http://periodicos.saolucasjiparana.edu.br/foruns


 

9. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

A comissão organizadora definirá os trabalhos de melhor avaliação, abrangendo todas 

as áreas do conhecimento para apresentação através de banner. 

 

9.1. Apresentações de banner na secção de poster 

✔ Os trabalhos com melhor avaliação serão prestigiados com o convite para apresentação 

oral na secção de poster utilizando banner cuja data será definida e publicada nas 

páginas do evento http://periodicos.saolucasjiparana.edu.br/foruns e Coordenação de 

Pesquisa do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 

https://www.saolucasjiparana.edu.br/sites/pesquisa;  

✔ As apresentações serão realizadas por no máximo dois autores, terão um tempo máximo 

de 15 minutos de duração sendo que, após o término da sessão, os avaliadores  que serão 

formados por 2 (dois) pesquisadores da área, farão a arguição/debate sobre o trabalho 

apresentado para esclarecimento de dúvidas; 

✔  O banner deve ser confeccionado mantendo as seguintes características: identificação 

institucional, logomarca do evento tendo as dimensões de 70 cm de largura e 90 cm de 

comprimento;  

✔ Para apresentação dos banners na secção de poster, os autores e avaliadores deverão 

seguir as recomendações de segurança na prevenção da contaminação pelo COVID-19, 

respeitando o distanciamento as regras do distanciamento social de 1,5 m e uso 

obrigatório de máscara. 

 

10. PREMIAÇÕES 

Serão premiados os 2 melhores trabalhos de cada área com “Diploma ao Mérito” a 

ser retirado na Coordenação de Pesquisa a partir do dia 01 de novembro de 2021. 

 

11. INSCRIÇÕES 

✔ As inscrições para participar das atividades do evento ocorrerão de 06 de setembro à 21 

de outubro de 2021 e deverão ser realizadas na página: 

https://www.even3.com.br/frdp2021, sendo gratuita; OBS: Todos que pretenderem 

participar das atividades do evento, submetendo trabalhos científicos ou não, deverão 

realizar a inscrição através desta página, para serem certificados. Apenas os 

http://periodicos.saolucasjiparana.edu.br/foruns
https://www.even3.com.br/frdp2021


 

participantes que irão apresentar os trabalhos orais on-line que irão receber certificados 

via e-mail.  

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

✔ À Comissão Organizadora reserva-se o direito de resolver os casos omissos e/ou não 

previstos neste regulamento; 

✔ Os certificados de presença das atividades online, que tenham o registro de presença 

confirmado no chat da sala virtual com nome completo e CPF, serão outorgados pela 

Coordenação de Pesquisa via página do evento, entrando com o CPF do participante; 

✔ Os certificados de apresentação Oral serão outorgados pela Coordenação de Pesquisa a 

partir de 10 dias após do evento e enviados pelo e-mail cadastrado; 

✔ Dúvidas devem ser encaminhadas ao e-mail francisco.silva@saolucasjiparana.edu.br. 

 

CRONOGRAMA 

Início das Submissões 30 de agosto de 2021 (link de submissão na página 

do evento) 

Fim das Submissões 10 de outubro de 2021 

Período de Avaliação De 30 de agosto à 12 outubro de 2021 

Divulgação dos Resumos Aceitos Até 16 de outubro de 2021 (link da coordenação 

de pesquisa) 

Link para Acesso às Salas Virtuais 18 de outubro de 2020 (link da coordenação de 

pesquisa) 

Inscrições 30 de agosto à 10 de outubro de 2021 (link da 

página do evento) 

Cronograma de Apresentação Até dia 18 de outubro de 2021 (link da 

coordenação de pesquisa e e-mail) 

Abertura do Evento 20 de outubro às 19h00min 

Atividades 20 e 22 de outubro de 2021, tarde e noite 
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COMISSÃO ORGANIZADORA 

Francisco Carlos da Silva 

Susana Maria Mana de Araóz 

Daniela Cristina Lemos de Carvalho 

Cristiano Costenaro Ferreira 

Marcos Giovane Pedroza de Abreu 

Renata Miranda de Lima 

Natália Malavasi Vallejo 

Raquel Páscoa da Veiga Frade Santana 

Natália Faria Romão 

Vonivaldo Gonçalves Leão 

Kellyana Bezerra de Lima Veloso 

Rosicler Carminato Guedes de Paiva 

Genival Gomes Da Silva Junior 

Braian de Souza Bulian 

João Luiz Barbosa 

Celso Pereira De Oliveira 

 

 

Ji-Paraná, 25 de Agosto de 2021. 

 

 

 

 Dr. Francisco Carlos da Silva 

Coordenador de Pesquisa 

 


