
V JORNADA CIENTÍFICA DO PRODER

03 e 04 de Dezembro de 2019

EDITAL Nº 01/2019 – PRODER 

A Universidade Federal do Cariri – UFCA, através do Programa de Pós-Graduação em

Desenvolvimento  Regional  Sustentável  (PRODER)  torna  público  e  convoca  a

comunidade a participar e submeter trabalhos científicos, nas condições estabelecidas

no presente edital, na V Jornada Científica do Proder que ocorrerá no período de 03 e 04

de dezembro de 2019. 

APRESENTAÇÃO

No período de 03 a 04 de dezembro de 2019 será realizada a V Jornada Científica do

Proder, promovida pelo corpo docente e discente da disciplina de Métodos Qualitativos

em  Pesquisa  do  Mestrado  Acadêmico  do  Programa  de  Pós-Graduação  em

Desenvolvimento  Regional  Sustentável  (PRODER/UFCA),  bem como  pelos  demais

docentes que compõem aquele colegiado. O evento visa receber publicizar pesquisas

oriundas da educação básica e do ensino superior.

I – Do Local

O evento ocorrerá no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará –

IFCE, campus Juazeiro do Norte/Ce, situado na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, nº

1646, bairro Planalto. 

II – Eixos temáticos 

1. Meio Ambiente

2. Saude, Estado e Sociedade

3. Tecnologia e Modelagem 

III – Taxa de inscrição

A inscrição será condicionada ao preenchimento de formulário no site do evento e a

entrega de alimentos não perecíveis e/ou produtos de limpeza, correspondendo ao total

de  4  quilos  de  alimentos  não  perecíveis,  em  local  posteriormente  divulgado  pela

comissão organizadora da jornada. 
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IV – Dos formatos de trabalhos aceitos

Serão aceitos os seguintes formatos de trabalhos científicos: 

1. Resumo Expandido: vide modelo anexo I.

2. Resumo Simples:  vide  modelo  no  anexo  II.  Nesta  modalidade  serão  aceitos

exclusivamente  trabalhos  cujos  autores  sejam vinculados  à  educação  básica,

professores e/ou alunos. Para tanto é obrigatório que pelo menos um dos autores

ou coautores cumpram este requisito, por meio de declaração que comprove o

vínculo.

3. Projeto  de  Pesquisa:  nesta  modalidade  serão  aceitos  exclusivamente  projetos

cujo autor esteja regularmente matriculado na disciplina Métodos Qualitativos

em Pesquisa, semestre 2019.2. 

V – Da apresentação dos trabalhos

I – Resumo Expandido: apresentação oral.

II – Resumo Simples: banner, vide modelo no anexo III. 

III – Projeto de Pesquisa: apresentação oral. 

VI – Cronograma das atividades 

DATA AGENDA LOCAL
01/10/2019 Lançamento do Edital Site do evento
01/10 a 30/10/2019 Submissão de trabalhos Site do evento
16/11/2019 Resultado da avaliação dos

trabalhos submetidos

Site do evento

03/12 e 04/12/2019 Evento IFCE campus Juazeiro/Ce

X – Comissão Organizadora

Francisca Laudeci Martins Souza (Presidente)

Adriana de Alencar Gomes Pinheiro 

Francisco Roberto de Azevedo

Jucycler Ferreira Freitas

José Evandro da Silva Figueredo

Amanda Bezerra de Carvalho
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ANEXO I

DIRETRIZES PARA AUTORES

1. O texto deve ser digitado em Word (arquivos do tipo *.doc ou *.docx), fonte Times

New Roman, tamanho 12, alinhamento justificado,  com espaçamento simples e sem

numeração nas páginas. O RESUMO EXPANDIDO deve conter no máximo 8 páginas,

incluindo ilustrações, tabelas, referências, anexos e apêndices para resumo expandido e

para  RESUMO SIMPLES  no máximo 4 laudas.  Ambos devem apresentar  margem

superior e inferior de 3cm e esquerda e direita de 2cm. 

2. O RESUMO EXPANDIDO deve ser estruturado dentro dos seguintes itens e ordem:

2.1 Páginas de rosto, contendo: 

a) título do trabalho em português. Fonte Times New Roman, tamanho 14, alinhamento

justificado; 

b)  nome  completo  dos  autores;  utilizando  notas  de  rodapé  contendo  o  nome  da

instituição,  onde  o  trabalho  foi  desenvolvido  e,  instituição  onde  os  autores  são

vinculados, seguido de titulação e e-mail. Máximo de quatro autores; 

2.1.1 Resumo que deve ter entre 100 e 250 palavras, em português, seguido das palavras

chave, as quais devem se limitar a 3 (três); 

2.1.2  Resumo expandido  deve  contemplar  de  forma  clara:  introdução;  metodologia;

resultados e discussões e conclusão; 

2.2  O corpo do trabalho deve ser constituído de três partes fundamentais: Introdução,

desenvolvimento, conclusão e bibliografia; 

2.3 As referências devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNT/NBR 6023. 

2.4 Anexos e apêndices. 

2.4.1  As tabelas  devem ser  numeradas  em algarismos  arábicos  e  encabeçadas  pelo

título; 

2.4.2 As ilustrações (fotografias, gráficos, desenhos, mapas, etc) devem ser numeradas

consecutivamente com algarismos arábicos e citadas como figuras; 

2.4.3 As citações no texto devem estar de acordo com a ABNT/NBR 10520 de 2002; 

2.4.4  Serão  permitidas,  mediante  autorização,  reproduções  totais  ou  parciais  do

trabalho, indicando fonte e autoria; 
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2.4.5 As unidades e medidas devem obedecer ao sistema internacional e a nomenclatura

científica, e devem ser citadas de acordo com os códigos internacionais de cada área,

com os nomes científicos sempre em itálico. 

3. O RESUMO SIMPLES deve ser estruturado dentro dos seguintes itens e ordem: 

3.1 Páginas de rosto, contendo: 

a) título do trabalho em português. Fonte Times New Roman, tamanho 14, alinhamento

justificado; 

b)  nome  completo  dos  autores;  utilizando  notas  de  rodapé  contendo  o  nome  da

instituição,  onde  o  trabalho  foi  desenvolvido  e,  instituição  onde  os  autores  são

vinculados, seguido de titulação e e-mail. Máximo de dois autores, sendo obrigatório

que um deles esteja regularmente matriculado no ensino básico; 

3.1.  Resumo deve contemplar  de  forma clara:  introdução,  problematização/hipótese,

objetivo  do estudo,  informações  sobre o campo de estudos,  limites  e  possibilidades

desta pesquisa e conclusão. 

3.2  O corpo do trabalho deve ser constituído de três partes fundamentais: Introdução,

desenvolvimento e conclusão. 

3.3 As referências devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNT/NBR 6023. 

4.  Todos os  trabalhos  enviados  devem ser  fonte  de pesquisa,  abordagem ou relatos

inéditos,  em  uma  das  linhas  temáticas  propostas,  a  serem  avaliados  por  comissão

técnico-cientifica.

Crato/Ce, 25 de Setembro de 2019
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