
 

 

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

 

 

I. DAS INSCRIÇÕES 

 

O Seminário em Pesquisa Acadêmica e Científica na Prática Docente destina-se a estudantes de 

graduação, de pós-graduação, pesquisadores, docentes e profissionais de outras áreas.  

As inscrições com submissão de trabalhos são gratuitas e deverão ser realizadas no site do evento 

faculdadebagozzi.edu.br/seminario-pesquisa 
 

 

II. DAS MODALIDADES DE TRABALHOS 

 

Pesquisa Científica: Esta modalidade de trabalho relata pesquisas empíricas ou teóricas concluídas.  

 

Relato de experiência: O trabalho nessa modalidade indica uma reflexão fundamentada sobre a 

prática.  

 

Desenvolvimento de produto: O trabalho nessa modalidade apresenta a descrição de 

características da forma, do conteúdo e do uso pedagógico de materiais didáticos desenvolvidos 

pelo(s) autor(es) do trabalho. O trabalho também deve apresentar as bases teóricas que 

fundamentaram a produção do referido material didático. 

 

O trabalho inscrito, observado o respectivo eixo temático, deverá articular-se com a temática 

da pesquisa acadêmica e científica na prática docente, com foco no Ensino Superior. 

 

Em todas as modalidades, o RESUMO simples, conforme modelo constante no site do 

evento. A formatação do resumo deverá observar as Normas da ABNT. 

 

 

III. DO ENVIO DO(S) TRABALHO(S) 

 

O envio de trabalho(s) (uma versão com identificação e outra não identificado), estará aberta 

até 08/10/2021. O(s) trabalhos(s) deverá(ão) ser elaborado(s) e formatado(s) conforme modelo 

constante no site faculdadebagozzi.edu.br/seminario-pesquisa  

Juntamente com o(s) trabalho(s) o(s) proponente(s) deverá(ão) preencher a ficha de sua 

inscrição, indicando também nela dados sobre o trabalho a ser apresentado. Essa ficha encontra-se 

no site do evento. 

O processo de avaliação será contínuo e o resultado final será divulgado até o dia 13 de 

outubro de 2021 no site do evento. 

 O(s) autor(es) será(ão) comunicado(s) por e-mail sobre o resultado da avaliação do Comitê 

Científico da aprovação ou não do(s) trabalho(s) inscrito(s) 

Na primeira fase o(s) trabalho(s) passará(ão) pela avaliação de normas técnicas e de 

conteúdo.  Caso seja reprovado nesta avaliação -  de normas técnicas - ao(aos) autor(es) será(ão) 

indicado(s) o(s) aspecto(s) da revisão. O(s) autor(es) deverá(ão)  corrigir os dois documentos (tanto 

o Identificado e como o Não Identificado) e devolverem novamente pelo e-mail:   
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seminario-pesquisa@faculdadebagozzi.edu.br no prazo estipulado pela Comissão, constante na 

mensagem de solicitação de revisão. Caso o(s) trabalho(s) não seja(m) corrigido(s) em todo(s) o(s) 

apontamento(s) especificado(s) e devolvido(s) no tempo indicado, a inscrição do(s) trabalho(s) será 

considerada desistente.   

O resumo será avaliado quanto ao conteúdo pelo Comitê Científico. Se for solicitado alguma 

revisão pelo Comitê Científico, os autores deverão corrigir os dois documentos (o Identificado e 

Não Identificado) e  postarem novamente no e-mail: seminario-pesquisa@faculdadebagozzi.edu.br 

no prazo de até três dias da data de envio pela comissão. Caso não solucione(m) o(s) problema(s) 

indicado(s) pelo Comitê Científico, o(s) autor(es) não poderá(ão) apresentar seu(s) trabalho(s) no 

evento. 

Somente o autor principal deverá reenviar os dois documentos (Identificado e Não 

Identificado) corrigidos. 

Os pareceres dos membros do Comitê Científico do evento são conclusivos e, como tal, não 

estão sujeitos a recurso ou revisão. 

A comissão não disponibilizará o parecer para o autor, apenas a decisão: ACEITO OU 

RECUSADO. 

O(s) Resumo(s) Final(is) deverá(ão) ser enviado(s) em arquivo word, extensão.DOCX. 

 

 

IV. DO NÚMERO DE INTEGRANTES DE CADA TRABALHO 
 

Cada participante poderá submeter e apresentar até 2 trabalhos como autor principal, não 

havendo limitação como coautor. Cada trabalho poderá ter, no máximo quatro autores.  

A apresentação do trabalho no evento somente ocorrerá pelo autor ou coautor 

comprovadamente inscrito no evento. 

 

 

V. DA APRESENTAÇÃO 

 

Pôster: Os trabalhos serão apresentados virtualmente ou presencialmente nas dependências da 

instituição. A apresentação será das 20h30min até às 22h dos dias 19 e 20 de outubro de 2021. Os 

autores receberão as informações específicas (dia e horário) para conduzirem as apresentações.  

O modelo institucional está disponível no site faculdadebagozzi.edu.br/seminario-pesquisa  

 

Comunicação oral: As apresentações de Comunicação Oral serão distribuídas nas salas (físicas 

e/ou virtuais) do Centro Universitário Bagozzi - UniBagozzi, de acordo com a programação do 

evento.  As sessões serão conduzidas por um Coordenador de Sessão, que controlará o tempo e 

mediará o debate com o público presente. O autor deverá apresentar o trabalho em 10 minutos. O 

autor receberá informativo contendo horário e sala de apresentação, recursos audiovisuais que 

estarão disponíveis no local e/ou sala virtual.  

Para a apresentação, o autor deve utilizar o modelo padrão da UniBagozzi de apresentação 

disponível no site do evento faculdadebagozzi.edu.br/seminario-pesquisa  

 

Protótipo: Os trabalhos ficarão expostos nas dependências do evento, em local previamente 

disponibilizado aos autores no site do evento e com o devido suporte (físico e/ou tecnológico) que 

precisam para a apresentação. A apresentação será das 20h30min até às 21h00min do dia 20 de 

outubro de 2021. Os autores devem permanecer a partir das 20h nos seus respectivos locais para 

conduzirem as apresentações. É de responsabilidade dos autores a organização e/ou montagem 
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(previamente ao horário da apresentação) e retirada dos materiais, bem como a confecção de seu 

trabalho científico. 

 

 

VI. DA PUBLICAÇÃO 
 

Todos os trabalhos aprovados e devidamente apresentados serão publicados nos Anais do 

Seminário em Pesquisa Acadêmica e Científica na Prática Docente. 


