EDITAL DE CONVOCAÇÃO
XIV MOSTRA CIENTÍFICA
As Coordenações de Iniciação Científica e Orientação de Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC) dos cursos de Administração e Direito, no uso de suas atribuições
regimentais e regulamentares, torna público, para todos os acadêmicos da Faculdade
Evangélica de Rubiataba, demais Instituições de Ensino Superior e comunidade de
maneira em geral que no período de 20 de agosto a 30 de setembro, encontrar-se-ão
abertas as inscrições para a XIV Mostra Científica, que será realizada entre os dias 22 e 26
de outubro de 2018, na Faculdade Evangélica de Rubiataba, segundo as condições
especificadas a seguir:
1. OBJETIVOS
A XIV Mostra Científica tem por objetivo incentivar e divulgar a produção de pesquisas
realizadas pelos discentes da Faculdade Evangélica de Rubiataba, nos cursos de
Administração, Direito, demais instituições de Ensino Superior e comunidade de maneira
geral; proporcionar debate acerca da produção do saber jurídico e da Administração em
consonância com os outros saberes. A Mostra constará de apresentações de trabalhos nas
modalidades de iniciação à pesquisa e TCC’s em andamento, em conclusão e defendidos,
sendo subdividida do seguinte modo:
a)

Alunos que tenham trabalhos de Iniciação Científica;

b)

Alunos com pesquisa de TCC em andamento, em conclusão e defendidos;

c) Alunos com trabalhos escritos e orientados pelos docentes para conclusão de
disciplinas, com rigor e contribuição científica às áreas de interesse;
d)

Apresentação oral;

e)

Apresentação de painéis.

2. DAS INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
2.1. As inscrições e submissão dos trabalhos estarão abertas no período de 20 de agosto a 30
de setembro de 2018 e será realizada exclusivamente pelo Portal da XIV Mostra
Científica no endereço eletrônico http://anais.unievangelica.edu.br/index.php/micfer.
2.2. As categorias de submissão são: artigo e painel.
2.3 O artigo deve ter capa com título, resumo com palavras-chave e conter 15 a 20 páginas.

• Título: Letras maiúsculas, fonte Times New Roman, Tamanho 14, Negrito.
• Autores: Fonte Times New Roman, Tamanho 12 (com informações de contato, de
preferência e-mail).
• Instituição: Fonte Times New Roman, Tamanho 12.
• Corpo do trabalho: Fonte Times New Roman, Tamanho 12, página tamanho A4,
espaçamento simples, margens superior e inferior 2,5 cm, margens esquerda e direita 3,0 cm.
3. SOBRE A APRESENTAÇÃO ORAL
3.1. Os trabalhos serão apresentados oralmente em tempo máximo de 15 a 20 minutos,
sequenciados em sessão coordenada por professores da Faculdade Evangélica de Rubiataba e
ou convidados em local e hora a ser divulgado pela organização da mostra.
3.2. Poderão apresentar alunos e ou pesquisadores que desenvolvam trabalhos
individualmente e ou coletivamente. Quando apresentarem trabalhos coletivos, deverão se
fazer representar por todo o grupo presente na sessão, com a exposição de até dois
componentes. Caso integrantes do grupo se ausentem, deverá apresentar declaração escrita
de ausência justificada para certificação.

4. SOBRE A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS
4.1. Os trabalhos que forem submetidos na sessão de painel/poster deverão submeter o
arquivo digital do painel para avaliação da comissão.
4.2. Os painéis aprovados terão dia e hora definidos dentro da programação da XIV Mostra
Científica e os seus proponentes deverão estar presentes para apresentá-los durante os dias e
hora definidos para serem certificado pela comissão da XIV Mostra Científica
4.3. Os painéis devem ser impressores seguindo as seguintes medidas: 0,80 m de
comprimento por 1,20 m de altura.
4.4. Todos os painéis devem apresentar a logo da Faculdade Evangélica de Rubiataba.

5. DA COMISSÃO DE AVALIADORES
5.1. A seleção dos trabalhos se dará por meio do exame por uma comissão de avaliadores
composto por membros do corpo docente interno da Faculdade Evangélica de Rubiataba.
5.2. O trabalho a ser submetido deverá ser de responsabilidade exclusiva de seus autores, os
quais assumem a responsabilidade individual ou solidária por qualquer espécie de plágio.

6. DA CERTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E PUBLICAÇÃO
DE TRABALHOS
6.1. Todos os trabalhos apresentados serão certificados pela Faculdade Evangélica de
Rubiataba, como participantes da XIV Mostra Científica.
6.2.

Os participantes receberão certificados de 30 horas complementares.

6.3. Os trabalhos serão publicados nos ANAIS da XIV Mostra de Científica, sendo
condição para a obtenção das horas de atividades complementares.

Rubiataba, 01 de Agosto de 2018.
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