
Edital de Chamada de Trabalho para Mostra Científica de Ensino
Superior na II Semana do Conhecimento de João Monlevade

26 a 30 de setembro de 2022

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), por meio do Instituto de Ciências

Exatas e Aplicadas (ICEA), a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) - Unidade

João Monlevade, a Rede de Ensino Doctum - Doctum João Monlevade, a Prefeitura

Municipal de João Monlevade, por meio da Secretária Municipal de Educação de João

Monlevade, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) - Unidade

João Monlevade, a SICOOB Credimepi e a Associação Comercial, Industrial e Prestação de

Serviços de João Monlevade (ACIMON). 

convidam estudantes, colaboradores, pesquisadoras(es), professoras(es), escolas e

todos aqueles interessados a submeterem propostas de trabalho para a II Semana do

Conhecimento de João Monlevade. Saiba mais sobre o evento como um todo na página:

https://www.even3.com.br/2semanadoconhecimentojm/

O evento será realizado entre os dias 26 e 30 de setembro de 2022, na cidade de João

Monlevade (JM), Minas Gerais (MG) tendo como tema central:

“Por uma cidade melhor”

A Mostra Científica da II Semana do Conhecimento de João Monlevade será

composta por três eventos, a saber:

a) Mostra de Trabalhos do Ensino Fundamental I e II;

b) Mostra de Trabalhos do Ensino Médio;

c) Mostra de Trabalhos do Ensino Superior.

Este edital, especificamente, é dedicado a regulamentar os trabalhos da Mostra

Científica do Ensino Superior.
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I - DAS ESPECIFICAÇÕES DO TRABALHO

Art. 1o Os trabalhos da Mostra Científica do Ensino Superior poderão ser submetidos em

dois formatos:

a) resumo de até 1800 caracteres conforme modelo no link do item §1o;

b) resumo expandido de até 6 páginas conforme modelo no link do item §2o.

§1o O Modelo editável do formato Resumo pode ser encontrado no link:

https://docs.google.com/document/d/1TrQgshQRQnldxmYvwb04lZbOYC8_MXMy/edit?usp

=sharing&ouid=117568725378641161483&rtpof=true&sd=true .

§2o O Modelo editável do formato Resumo Expandido pode ser encontrado no link:

https://docs.google.com/document/d/13gSThkQNXFGenstmxtjA-unomkTlvlbM/edit?usp=sha

ring&ouid=117568725378641161483&rtpof=true&sd=true .

Art. 2o Os trabalhos poderão ser do tipo:

a) Resultados finais ou parciais de projetos de pesquisas, tais como: iniciação científica,

trabalhos acadêmicos desenvolvidos em disciplinas e trabalhos de conclusão de curso,

podendo ser trabalhos teóricos ou empíricos;

b) Resultados finais ou parciais de ações de extensão, podendo ser relatos de experiências

ou trabalhos empíricos.

Parágrafo único. Os autores deverão dissertar sobre a relação do escopo do trabalho com a

temática proposta da II Segunda Semana do Conhecimento - “Por uma cidade melhor”.

II - DA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Art. 3o Os trabalhos poderão ser submetidos com até 05 (cinco) autores. Cada autor poderá se

inscrever em até 02 (dois) trabalhos.

§1o Poderão submeter trabalhos quaisquer alunos de graduação ou recém-graduados (a partir

do ano de 2021);
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§2o Só poderão ser submetidos trabalhos os quais o primeiro autor é estudante ou

recém-graduado (a partir do ano de 2021);

§3o Em caso de múltiplos autores, as apresentações deverão ser realizadas preferencialmente

por estudantes, salvo em situações autorizadas pela comissão.

Art. 4o Não haverá NENHUMA FORMA DE COBRANÇA para os participantes da II

Semana do Conhecimento de João Monlevade.

Art. 5o As inscrições devem ser realizadas por meio do Formulário no link:

https://forms.gle/UN759yK6icLQZRRK7 .

§1o Os trabalhos devem ser apresentados em português, em meio digital e enviados em

arquivos com extensão .em .doc ou .docx e em .PDF;

§2o Os trabalhos deverão ser enviados nos formatos descritos no Art. 1o.

III - DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Art. 6o Os trabalhos aceitos deverão ser apresentados nos dias 27, 28 e 29 de setembro de

20:30 às 22:00 no Centro Educacional de João Monlevade (CEJM). A data e horário de

apresentação de cada trabalho serão definidos pela Organização e comunicado para os autores

em momento oportuno.

§1o As apresentações serão orais, com duração de 15 MINUTOS e deverão ser realizadas de

forma PRESENCIAL;

§2o O documento de apresentação deverá seguir o Modelo cujo template editável pode ser

encontrado no link:

https://docs.google.com/presentation/d/1aLUDRiDDBqIjccEQ0xajwrAk4l5EICtp/edit?usp=s

haring&ouid=117568725378641161483&rtpof=true&sd=true
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§3o As apresentações deverão ser realizadas por estudantes ou recém-graduados (a partir do

ano de 2021), salvo em situações de força maior.

IV - DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

Art. 7o Os documentos escritos serão enviados aos revisores designados pela Organização que

realizarão uma AVALIAÇÃO CEGA, isto é, sem identificação dos autores.

Art. 8o A redação da parte escrita dos trabalhos será avaliada de acordo com os seguintes
critérios:

a) Coerência com o tema do evento;

b) Pertinência do título e qualidade do trabalho;

b) Consistência teórica;

c) Clareza e pertinência dos objetivos;

d) Metodologia utilizada (adequação e qualidade);

e) Exposição dos resultados e análises;

f) Articulação teórica e metodológica da interpretação;

g) Conclusões: fundamento, coerência e alcance;

h) Qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade);

i) Adequação das referências;

j) Respeito às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e às regras

de submissão.

Art. 9o A apresentação dos trabalhos será avaliada de acordo com os seguintes critérios:

a) Respeito ao tempo;

b) Criatividade;

c) Estruturação;

d) Oratória;

e) Conteúdo;

f) Clareza.
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V - DOS CERTIFICADOS E PREMIAÇÃO

Art. 10 Todos os autores do trabalho receberão certificado de autoria. O apresentador também

receberá certificado de apresentação.

Art. 11 Os melhores trabalhos (resumos e resumos expandidos) apresentados de forma escrita

e oral serão publicados na íntegra nos anais eletrônicos do evento, exceto aqueles que a

comissão identificar, durante a sessão de apresentação das comunicações orais, com alguma

insubsistência grave.

Art. 12 Para concorrer aos prêmios de melhores trabalhos, é necessário que o trabalho tenha

sido escrito em forma de RESUMO EXPANDIDO e também ter sido apresentado de forma

oral no decorrer do evento.

Art. 13 Os TRÊS MELHORES TRABALHOS SUBMETIDOS COMO RESUMO

EXPANDIDO, considerando a escrita e a apresentação, serão premiados com:

a) 1º lugar - R$ 1000,00 (um mil reais);

b) 2º lugar - R$ 700,00 (setecentos reais);

c) 3º lugar - R$ 500,00 (quinhentos reais).

VI - DO CRONOGRAMA E DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 A chamada constante neste edital seguirá o seguinte cronograma:

Data Limite de Submissão 29/08/2022

Data de divulgação dos resultados e calendário de
apresentações

05/09/2022

Local de Divulgação dos resultados Site do Evento e e-mail.

Data de confirmação de participação na apresentação 12/09/2022

Apresentação 27, 28 e 29/09/2022

Premiação 30/09/2022
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Art. 15 Casos omissos, pedidos de reconsideração e recursos deverão ser encaminhados para

a Comissão Organizadora por meio do e-mail semanadoconhecimentojm@gmail.com em até

24 horas após as datas estabelecidas no Art. 14 para cada item do cronograma.

Art. 16 A Comissão Organizadora deverá deliberar em conformidade com o cronograma.
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