II Congresso Unifemm "O Futuro do Trabalho e as Novas Tecnologias"
EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
A Coordenadoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX), torna
público Edital para submissão de trabalhos científicos, visando a seleção de
trabalhos a serem apresentados no II Congresso Unifemm "O Futuro do Trabalho
e as Novas Tecnologias", que ocorrerá entre 24 e 28 de Maio de 2021, o n - l i n e
nas Plataformas Digitais do Unifemm .
1. INSCRIÇÃO
1.1 Podem participar do processo de submissão trabalhos inéditos de autoria de
estudantes dos Cursos de Graduação e Pós-graduação do Unifemm e sob
orientação de um Pesquisador e/ou Professor.
1.2 Os resumos dos trabalhos devem ser enviados para seleção através do link
oficial do II Congresso Unifemm “O Futuro do Trabalho e as Novas Tecnologias”,
para o e-mail congresso@unifemm.edu.br, até o dia 10 de maio de 2021.
1.3 Para submeter o trabalho, o autor principal deve estar obrigatoriamente
inscrito no II Congresso Unifemm "O Futuro do Trabalho e as Novas Tecnologias".
1.4 As modalidades de produção acadêmica serão:
- Produção Técnica (Relatório de Pesquisa, Relatório Técnico, Relatório de
Consultoria,

Produção

de

Maquete,

Relatório

de

Desenvolvimento

de

Processos/Técnicas).
- Produção Científica (Projetos de Pesquisa, Monografias, Dissertações e Artigos
Científicos).
1.5 Forma de Apresentação dos Trabalhos Científicos: Apresentação Oral via
Google Meet através das Plataformas Digitais do Unifemm.
1.6 A indicação dos autores, bem como do apresentador, deve ser feita no
momento da submissão, em campo específico no sistema, seguindo a seguinte
ordem: Autor Principal, Coautores, Coorientador & Orientador.

1.7 A ordem de indicação dos autores será a mesma emitida no certificado de
Apresentação do Trabalho.
1.8 Os resumos aceitos implicam, por parte do autor, na autorização para que estes
sejam publicados nos Anais do II Congresso Unifemm "O Futuro do Trabalho e as
Novas Tecnologias" e em outros meios que o Unifemm determine.
2. ÁREAS TEMÁTICAS DOS TRABALHOS
Não há definição de áreas específicas para submissão dos trabalhos no II
Congresso Unifemm "O Futuro do Trabalho e as Novas Tecnologias", estando os
autores aptos para o envio de resumos nas mais diversas áreas dos cursos que
compõem o Unifemm.
3. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS
- O resumo deve ter no máximo uma página, escrito em Português brasileiro ou
Inglês e em texto corrido (parágrafo único). Para a construção do texto, deve-se
utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples, justificado.
- Configuração da página: Papel A4, margens direita, inferior e superior com 2,5
cm e margem esquerda com 3 cm. Serão recusados resumos que excederem o
tamanho limite aqui especificado, que são 3362 caracteres com espaço.
- Título do trabalho: Escrito em Times New Roman, tamanho 12, maiúsculas,
negrito, centralizado. Nomes científicos devem ser editados em itálico, conforme
normas específicas da área.
- Nome dos autores: Listar os autores com nome completo, separando-os por
ponto e vírgula (;) e (&) para último autor. O nome do primeiro autor deve ser
sublinhado. Na linha seguinte, informe o e-mail do primeiro autor. Fonte: Times
New Roman, tamanho 12, normal, centralizado.
- Instituição dos autores: Digite a(s) instituição(ões) de origem dos autores
referenciando-as aos respectivos autores com números em sobrescrito. Citar cada

Instituição uma única vez. Fonte: Times New Roman, tamanho 12, itálico,
centralizado.
- Texto do Resumo: Pule uma linha e digite o texto em um único parágrafo,
contendo uma Introdução, com breve descrição do problema estudado, apontando
o aspecto de desenvolvimento tecnológico e inovação, o(s) objetivo(s), o(s)
método(s) utilizado(s), os principais resultados e conclusões, com os possíveis
impactos econômicos e sociais decorrentes. Inicie o texto sem parágrafo. OBS: Os
itens mencionados deverão estar contidos no texto, porém não deverão ser
destacados como subitens.
- Deixar uma linha em branco entre o Texto do Resumo e as Palavras-chave.
- Palavras-chaves: No mínimo três e no máximo cinco e devem ser diferentes
daquelas usadas no título do trabalho. Os termos devem ser colocados em ordem
alfabética, separados por ponto e iniciados com letra maiúscula. Se conter nome
científico apresentar só o nome binário da espécie estudada. Escrever o termo
Palavras-chave em minúsculas e negrito à esquerda. Seguir o mesmo padrão para
elaboração das Keywords (caso o resumo seja redigido em Inglês).
- Fazer download do Template (Apêndice) para Resumos do II Congresso
Unifemm II Congresso Unifemm "O Futuro do Trabalho e as Novas Tecnologias",
https://www.unifemm.edu.br/congresso , até o dia 10 de maio de 2021.
4. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS RESUMOS
4.1 Trabalhos que não seguirem os critérios estabelecidos na Seção 3 deste
Edital serão imediatamente desclassificados.
4.2 Os resumos serão avaliados por uma Comissão Científica formada por
professores do Unifemm, definida pela Comissão Organizadora do II
Congresso Unifemm "O Futuro do Trabalho e as Novas Tecnologias".
4.3
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obrigatoriamente, não sejam autores do mesmo.

professores

distintos

que,

4.4 O resumo obterá uma nota referente à média aritmética das notas
individuais dos avaliadores, que será baseada nos seguintes critérios:
- Relevância e Originalidade na área/especialidade.
- Adequação da metodologia ao tipo de estudo e aos objetivos do trabalho.
- Adequação do corpo do resumo às normas dispostas neste Edital.
- Correspondência entre Objetivos e Conclusões.
- Potencial aplicabilidade dos dados apresentados.
- Redação do resumo e linearidade da descrição.
5. RESULTADOS
5.1. Aceite dos Trabalhos: os autores dos trabalhos selecionados serão informados
via e-mail, até o dia 21 de maio de 2021.
5.2 O dia e horário das apresentações, serão informados no e-mail sobre o Aceite do
trabalho.

