CHAMADA DE TRABALHOS PARA O I CONGRESSO NACIONAL DA FACULDADE
ÚNICA EAD
1. ORIENTAÇÕES INICIAIS

1.1. A submissão é gratuita e deverá ser realizada entre 17 de setembro à 04 de outubro.
1.2. Cada participante poderá inscrever apenas um único trabalho no I CONGRESSO
NACIONAL DA FACULDADE ÚNICA EAD ;

1.3. No I CONGRESSO NACIONAL DA FACULDADE ÚNICA EAD 2020, podem ser
submetidos à avaliação trabalhos em Resumos Simples (originais e pesquisas em
andamento) que não tenham sido apresentados em nenhum outro evento ou publicados
em revista científica no momento do envio do trabalho;
1.4. Somente serão aceitos trabalhos que se relacionem direta ou indiretamente com os
eixos contemplados no evento;
1.5. A avaliação dos trabalhos se dará pelo processo duplo-cego, em que dois
especialistas (ou mais, se necessário) que desconhecem os autores analisarão o texto.
1.6. Os trabalhos em Resumos Simples farão parte dos Anais do I CONGRESSO
NACIONAL DA FACULDADE ÚNICA EAD;
1.7. Os trabalhos aprovados serão disponibilizados nesta página na data 12/10/2020;
1.8. Em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do evento serão disponibilizados no
site os Certificados de Participação.
2. NORMAS PARA FORMATAÇÃO

2.1. Os trabalhos submetidos ao I CONGRESSO NACIONAL DA FACULDADE ÚNICA
EAD devem seguir modelo/template disponibilizado;
2.2. Os Resumos Simples devem incluir título, eixo temático, resumo, palavras-chave;

2.3. A formatação do texto deve seguir o modelo fornecido pelo evento, respeitando a
seguinte configuração: papel A4, margens esquerda e superior com 3 cm e margens
inferiores e direita com 2 cm, texto em fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples. O
texto dos Resumos Simples deve ter de 300 a 500 palavras. O Resumo Simples deve
ser enviado para avaliação em formato .doc ou .docx, qualquer outro formato
acarretará na reprovação do Resumo Simples.
2.4. Os trabalhos que não seguirem as orientações e, principalmente, não
estiverem

enquadrados

no

modelo/template

disponibilizado,

serão

automaticamente desclassificados.
3. NORMAS PARA SUBMISSÃO

3.1. Para acessar o sistema de submissão de trabalhos, é necessário que o
autor/coautores faça a inscrição gratuita no Evento;
3.2. Uma vez que a inscrição for confirmada no sistema (mediante o envio automático
de e-mail), no final dessa página contém as orientações necessárias para envio do
Resumo Simples. Siga as instruções e envie seu trabalho;
3.3. O nome de cada pesquisador deverá iniciar pelo último sobrenome em caixa alta,
seguido dos demais nomes em caixa alta e baixa (Ex.: MOREIRA, Pedro de Oliveira),
sendo primeiro o nome do autor principal seguido dos demais. Fazer referência à
formação de todos os pesquisadores (como disponibilizado no modelo/template) ;
3.4. No corpo do resumo não devem ser mencionados os nomes dos autores/coautores,
agradecimentos ou quaisquer outras informações que possam identificar a autoria do
trabalho. Neste caso o artigo será eliminado do processo de avaliação;
3.5. Deve-se fazer referência à Instituição de Ensino Superior (IES), Cidade-Estado e
e-mail do(s) autor/coautores em nota de rodapé;
3.6. A submissão do Resumo Simples deve estar relacionada com um dos eixos
temáticos abaixo:
1° - FORMAÇÃO PROFISSIONAL/ FORMAÇÃO CONTINUADA

2° - GESTÃO, LIDERANÇA E PROJETOS
3° - METODOLOGIAS/MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
4° - EXPERIÊNCIAS (RELATOS) DE SUCESSO EDUCACIONAL
5º - INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS

4. AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DOS TRABALHOS

4.1. Os trabalhos submetidos ao I CONGRESSO NACIONAL DA FACULDADE ÚNICA
EAD passam por um processo de julgamento do tipo blind peer review, julgamento cego

por pares, no qual a identidade e a afiliação institucional do(s) autor(es) não são do
conhecimento dos avaliadores;
4.2. A avaliação é realizada por pareceristas da área;
4.3. Cada trabalho será avaliado por dois pareceristas. Para ser aprovado, é necessária
a aprovação de ambos. Caso houver discordância entre as avaliações, um terceiro
parecerista deverá decidir pelo aceite ou não do trabalho;

4.4. Os trabalhos serão avaliados* quanto aos aspectos de Ética Acadêmica; Respeito
às Normas ABNT; Grau de efetiva contribuição para a temática do evento; Grau de
inovação da pesquisa; Coerência da fundamentação teórica; Bibliografia atualizada;
Articulação entre objetivos; Contextualização e resultados esperados/obtidos; Clareza na
descrição dos objetivos e do método para experimentação, assim como na descrição da
análise dos resultados;

*Para cada critério, será atribuída uma nota de 0 a 5, totalizando nota máxima de 50

pontos.

4.5. No final do processo de julgamento, ao Comitê Científico do I

CONGRESSO

NACIONAL DA FACULDADE ÚNICA EAD poderá tomar as seguintes decisões sobre o
trabalho:
a) aceito (nota igual ou maior que 35);

b) recusado (nota inferior a 35).
4.6. Os pesquisadores dos trabalhos que necessitarem de correções para apresentação
(devolução ao autor para modificações) serão informados automaticamente. Correções
solicitadas e não realizadas dentro do prazo motivarão a recusa do trabalho,
desconsiderando a devolução da taxa de submissão.
4.8. Os Resumos Simples que não estiverem de acordo com as normas, serão
automaticamente reprovados e o mérito científico não será avaliado;
4.9. Resumos com erros ortográficos e gramaticais que necessitarem de grandes
correções e alterações poderão ser reprovados a critério da Comissão de Avaliação de
Trabalhos;
4.10. O parecer da avaliação será comunicado (via e-mail), não cabendo recurso.

5. PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS

5.1. Após o envio à Comissão Organizadora irá avaliar os trabalhos enviados e irá
selecionar os aprovados. Com a lista dos aprovados, será feita a divulgação da mesma
nessa página.
- Publicação do Resumo Simples nos Anais Eletrônicos contendo ISBN;
- Certificação de Resumo Simples Aprovado e Publicado nos Anais Eletrônicos, no qual
constará: o título do trabalho, nome de todos os pesquisadores e Publicação nos Anais
Eletrônicos do Evento Online.

6- ANEXOS

MODELO DE RESUMO
Autor(1); Autor(2)
Filiação Acadêmica ( atual ou última).
Curso de:
E-mail:
Resumo: O intuito deste modelo de formatação é esclarecer aos autores o formato a ser
utilizado nos resumos simples submetidos ao I CONEAD ( I Congresso Nacional da
Faculdade Única de Ipatinga). Ele está escrito, exatamente, como o modelo indicado
para os resumos simples, desta forma, é uma referência.

Leia atentamente as

instruções e formate seu resumo de acordo com este padrão. Recomenda-se, para isso,
o uso dos estilos de formatação pré-definidos que constam deste documento. Para
tanto, basta copiar e colar os textos do original diretamente em uma cópia deste
documento. Vale ressaltar que uma formatação correta é essencial para uma boa
avaliação do seu artigo. Resumos fora da formatação serão excluídos do processo de
avaliação. O texto deve ser conciso, tratando unicamente do conteúdo do trabalho a
apresentar. Sem opiniões pessoais. Sem afirmações redundantes, tais como: “Este
trabalho descreve...”, “Neste artigo são apresentados os resultados de ...”. As margens
(superior, inferior, lateral esquerda e lateral direita) devem ter 2,5 cm. O tamanho de
página deve ser A4. Atenção para este aspecto, pois se o tamanho da página for outro,
compromete a correta formatação. O resumo deve ser escrito no programa Word for
Windows, em versão 6.0 ou superior. Se você está lendo este documento, significa que
você possui a versão correta do programa. O título do artigo deve ser em fonte Arial 15,
centralizado, negrito. Os dados dos autores no tamanho 10. O resumo deve conter no
mínimo 250 palavras e no máximo 500 palavras, deve utilizar fonte Arial, tamanho 12,
justificado, espaçamento entre linhas simples. Deve ser precedido de no mínimo 3 e no

máximo 5 palavras-chave, separadas por vírgulas, conforme demonstra o presente
modelo.
Palavras-chave: Artigo, CONEAD, formatação.

