CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES
PRÓ-REITORIA DE ENSINO, DE PESQUISA E DE EXTENSÃO (PROEPE)
DIRETORIA DE PESQUISA – (DIP)
EDITAL Nº 01/2020

Torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas
relativas à participação no: V Colóquio Estadual de
Pesquisa Multidisciplinar, III Congresso Nacional de
Pesquisa Multidisciplinar e I Conferência Internacional
de Pesquisa Multidisciplinar da UNIFIMES.

A Pró-Reitoria de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (PROEPE) do Centro Universitário de
Mineiros - UNIFIMES, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna pública a
abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação no: V Colóquio Estadual de
Pesquisa Multidisciplinar, III Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar e I Conferência
Internacional de Pesquisa Multidisciplinar da UNIFIMES que serão realizados nos dias 18 e 19 de

maio de 2020 na UNIFIMES.
1 DOS OBJETIVOS
• Incentivar o intercâmbio com pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior;
• Promover a integração das produções derivadas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão
Universitária;
• Divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelos alunos dos Cursos de Graduação e PósGraduação da UNIFIMES e de outras Instituições de Ensino Superior do Brasil e do mundo;
• Socializar os trabalhos desenvolvidos por alunos vinculados aos cursos de Graduação e Pósgraduação;
• Publicar, em forma de anais, os trabalhos apresentados no evento (ver os trabalhos
premiados no item 6.11 a 6.11.5 deste Edital.
2 DO PÚBLICO ALVO
Docentes de Instituições de Ensino Superior, discentes de graduação, pós-graduação, técnicos de
empresas públicas e privadas e sociedade em geral.
3 DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO
A elaboração dos trabalhos obedecerá ao enquadramento nas 3 (três) áreas do conhecimento:
Biociências, Ciências Exatas e Ciências Humanas.
4 DAS COMISSÕES
4.1 COMISSÃO GERAL E CIENTÍFICA DO IV COLÓQUIO ESTADUAL DE PESQUISA
MULTIDISCIPLINAR E DO II CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA
MULTIDISCIPLINAR
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Prof. Dr. António Camilo Teles Nascimento e Cunha (UMINHO/Portugal)
Prof. Dr. Eleno Marques Araújo (UNIFIMES/GO)
Profa. Dra. Elisangela Maura Catarino (UNIFIMES/GO)
Profa. Dra. Priscila Chediek Dall Acqua (UNIFIMES/GO)
Prof. Dr. Luiz Leonardo Ferreira (UNIFIMES/GO)
Profa. Ma. Selma Araújo Carrijo (UNIFIMES/GO)
Prof. Me. Zaqueu Henrique de Souza (UNIFIMES/GO)
Prof. Me. Eric Mateus Nascimento de Paula (UNIFIMES/GO)
Profa. Ma. Melissa Carvalho Martins de Abreu (UNIFIMES/GO)
Profa. Ma. Raquel Loren Paludo (UNIFIMES/GO)
Profa. Dra. Alessandra Oliveira (UNEMAT/MT)
Profa. Dra. Juliana Alves de Araújo Bottechia (SEDUC/DF e UEG/GO)
Profa. Dra. Regina Célia Spinosa Modulo (UNISINOS/RS)
Profa. Dra. Vânia Maria Vieira de Oliveira (UNIUBE/MG)
Profa. Ma. Selma Araújo Carrijo (UNIFIMES/GO)
Profa. Dra. Filomena Teixeira (ESEC-Coimbra/Portugal)
Profa. Dra. Inês Peixoto Silva (UMINHO/Portugal)
4.2 DA COMISSÃO AVALIADORA
Para a avaliação dos trabalhos científicos, será organizada uma Comissão Avaliadora composta de
docentes da Unifimes e de outras Instituições de Ensino Superior.
5 DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para participação no V Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar, III Congresso
Nacional de Pesquisa Multidisciplinar e I Conferência Internacional de Pesquisa Multidisciplinar da
UNIFIMES terão os seguintes valores:

• Participação sem certificados – inscrição gratuita;
• Participação com certificados e submissão de trabalho – R$ 30,00 para discentes dos cursos
de graduação;
• Participação com certificados e submissão de trabalho – R$ 40,00 para profissionais e
comunidade externa.
6 DAS SUBMISSÕES DE TRABALHOS
As submissões dos trabalhos serão realizadas impreterivelmente no período de 12/03/2020 à
10/04/2020, em arquivo único, no E-mail: coloquio@unifimes.edu.br
6.1 O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras explicitadas neste Edital,
e autoriza a publicação do trabalho nos anais do evento, bem como em demais meios de divulgação
da UNIFIMES;
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6.2 A veracidade das informações do trabalho, bem como a ética com o texto publicado é de total
responsabilidade dos autores;
6.3 Após a data final de submissão dos trabalhos não haverá mais a possibilidade de alterações, nem
dos dados pessoais, ou mesmo dos conteúdos anexados;
6.4 Só serão encaminhados para o comitê científico os trabalhos recebidos, cujo autor que submeteu
o trabalho tenha efetivado a inscrição e o PAGAMENTO do boleto até a data de encerramento de
envio de trabalhos, e que obedeçam as normas de formatação estipuladas neste Edital.
6.5 Cada inscrito poderá submeter até dois (02) trabalhos, como primeiro autor e ser coautor em
outros trabalhos;
6.6 Cada trabalho poderá ter no máximo seis (06) autores;
6.7 Para alunos de graduação, recomenda-se a inclusão do(a) docente orientador(a) como
coautor(a);
6.8 O autor deverá anexar o arquivo em formato doc ou docx e indicar em qual dos eixos temáticos
o trabalho será enquadrado. Trabalhos enviados em outros formatos e fora dos templates serão
desclassificados.
6.9 O resultado dos trabalhos aprovados será publicado no site oficial do evento, em data prevista
no cronograma.
6.10 Após apreciação, os trabalhos serão classificados em: aprovados, aprovados com correções ou
reprovado. Não caberá recurso aos trabalhos reprovados.
6.11 Serão premiados os três melhores trabalhos científicos de acordo com cada área do
conhecimento e de acordo com cada modalidade (nove trabalhos no total: três artigos, três resumos
expandidos e três resumos simples). Para tanto, cada trabalho será avaliado por dois parecerista (um
interno e outro externo), livres de conflitos de interesse, que não tenham vínculos acadêmicos com
os autores dos trabalhos, e com conhecimento nas áreas, a serem escolhidos pela Comissão
Científica. Os artigos premiados serão publicados em um número especial da Revista Interação
Interdisciplinar da UNIFIMES.
6.11.1 A classificação dos trabalhos se dará a partir da média da avaliação dos dois pareceristas
6.11.2 Em caso de empate, os trabalhos serão direcionados à um terceiro avaliador externo;
6.11.3 A premiação se dará por meio de uma menção honrosa ao trabalho em que serão
discriminados os autores responsáveis e a classificação (primeiro, segundo ou terceiro lugar);
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6.11.4 A entrega da premiação dos melhores trabalhos acontecerá em dia, horário e local previstos
nesse Edital;
6.11.5 Não há possibilidade de recurso contra as avaliações, classificação e premiação dos trabalhos
científicos.
7 DA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos submetidos deverão seguir os modelos disponibilizados no site oficial do evento; e
serão classificados em três categorias, a saber:
a)
Artigo completo - submissão de artigo escrito e apresentação oral;
b)
Resumo expandido - submissão de resumo expandido escrito e apresentação oral;
c)
Resumo simples - submissão de resumo escrito e apresentação de pôster;
7.1 ARTIGO COMPLETO E RESUMO EXPANDIDO
O artigo deverá apresentar no mínimo sete (07) e no máximo quatorze (14) páginas, incluindo as
referências.
O resumo expandido deverá apresentar no mínimo três (03) e no máximo seis (06) páginas,
incluindo as referências.
7.1.1 Formatação
O texto deverá ser enviado em arquivo Word compatível com a versão 2003, ou similar e deverá ser
organizado considerando a seguinte estrutura: Idioma: português; Fonte: Times New Roman, estilo
normal, corpo 12 (tamanho da letra); Espaçamento entre linhas 1,5; Alinhamento: justificado;
margens esquerda e superior 3 cm; direita e inferior 2 cm. As citações no corpo do texto devem
obedecer às normas da ABNT em vigência.
Título
O título deverá ser conciso, refletir o conteúdo do trabalho, ser digitado em caixa alta, em negrito,
centralizado e sem ponto final.
Autores
Os nomes completos dos autores deverão ser posicionados abaixo do título, alinhados à direita e
considerando a ordem de autoria. Em nota de rodapé devem constar descrição de seu vínculo
institucional e somente o correio eletrônico do autor para correspondência.
Resumo
O resumo terá no máximo 300 palavras e deverá contemplar os objetivos, questões teóricas,
metodológicas, principais achados e contribuições.
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Palavras-chave
No mínimo três (3) e no máximo cinco (5), separadas por ponto.
Estrutura do Trabalho
O trabalho deverá conter introdução, metodologias, resultados e discussão, considerações finais ou
conclusão, referências, obedecendo as especificidades de cada área do conhecimento.
Subtítulos (facultativo)
Entende-se por subtítulos as subdivisões contidas dentro dos tópicos principais descritos ao longo
do texto. Nesses casos deverão estar em negrito, com a primeira letra da primeira palavra em
maiúscula.
Tabelas e Figuras (facultativas)
As tabelas e/ou figuras devem ser diagramadas o mais próximo possível do texto onde forem
mencionadas. Devem ser numeradas sequencialmente, com algarismos arábicos, sendo
referenciadas no texto com as palavras “Tabela” ou “Figura” e o numeral correspondente. Ao
publicar tabelas e figuras de outras fontes, deverá citar a fonte.
7.2 RESUMO SIMPLES
O resumo deverá ter no mínimo 300 e máximo 500 palavras e contemplar a introdução, objetivos,
metodologias, principais resultados, discussão e conclusão (esses dizeres não devem aparecer no
corpo do texto). O resumo deverá ser enviado em arquivo Word compatível com a versão 2003, ou
similar e deverá ser organizado considerando a seguinte estrutura: Idioma: português; Fonte: Times
New Roman, estilo normal, corpo 12 (tamanho da letra); Espaçamento entre linhas 1,5;
Alinhamento: justificado; margens esquerda e superior 3 cm; direita e inferior 2 cm.
Título
O título deverá ser conciso, refletir o conteúdo do trabalho, ser digitado em caixa alta, em negrito,
centralizado e sem ponto final.
Autores
Os nomes completos dos autores deverão ser posicionados abaixo do título, alinhados à direita e
considerando a ordem de autoria. Em nota de rodapé devem constar descrição de seu vínculo
institucional e somente o correio eletrônico do autor para correspondência.
8 DA FORMATAÇÃO DO PÔSTER
Os pôsteres deverão seguir a formatação do modelo disponibilizado no site oficial do evento.
Dimensões: 90 cm de largura por 120 cm de altura;
Corpo: o tamanho e o tipo de letra ficam a critério do autor, desde que o texto seja legível a uma
distância de 50 cm;
Título do trabalho (o mesmo do resumo);
Autores;
Instituição;
Introdução (com objetivos), material e métodos (metodologia), resultados e discussão
(recomenda-se a utilização de fotografias, gráficos, tabelas e figuras que facilitem a ilustração),
conclusões e principais referências bibliográficas;
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Fixação: o pôster deverá vir com madeiramento na parte superior para facilitar fixação do mesmo
na estrutura disponibilizada pela organização do V Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar, III
Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar e I Conferência Internacional de Pesquisa Multidisciplinar
da UNIFIMES. É importante destacar que a confecção, bem como a fixação, do pôster é de

inteira responsabilidade do participante.
9 DAS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS
Todos os trabalhos deferidos serão avaliados por uma Comissão Avaliadora, a ser constituída após a
publicação do resultado final para não haver conflitos de interesse.
9.1 COMUNICAÇÃO ORAL
9.1.1 As sessões temáticas acontecerão em formato de mesas redondas, com todas as apresentações
do grupo de trabalho simultaneamente (em forma de diálogos, com a disponibilização de data show
na sala). O coordenador da sessão proporá a discussão articulada entre os trabalhos a serem
apresentados.
9.1.2. O autor que submeteu o trabalho deverá realizar a apresentação oral, em horário e local
designado pela comissão do evento;
9.1.3. As sessões serão coordenadas por docentes convidados pela Comissão Científica;
9.1.4. Não será permitida nenhuma alteração no horário estabelecido para as apresentações dos
trabalhos;
9.1.5. Para a sessão de comunicações orais, devem ser observadas as seguintes disposições:
a) Cada apresentação deverá ser realizada em, no máximo, 10 minutos perante a Comissão
Avaliadora;
b) O participante deverá permanecer dentro de sala durante todo o período da sessão em que os
demais trabalhos forem apresentados.
9.2 APRESENTAÇÕES DE PÔSTER
Os pôsteres serão montados em local, dia e horário a serem divulgados. Os autores indicarão um ou
mais representantes, que deverão permanecer junto ao pôster para a apresentação e avaliação dos
mesmos.
10. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS
10.1 Os trabalhos submetidos serão avaliados quanto ao mérito, originalidade, conteúdo, estrutura,
qualidade do texto e capacidade de organização técnica.
11. LANÇAMENTO DE LIVROS E E-BOOKS
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Aos autores e organizadores de coletâneas e livros interessados em divulgar suas produções
bibliográficas, encaminhar as informações (capa, ficha catalográfica, sumário e relação de autores e
coautores) à Comissão Organizadora até 10/04/2020 por meio do correio eletrônico
coloquio@unifimes.edu.br
12. CALENDÁRIO
• 12/03/2020 à 10/04/2020 – Período de submissão de trabalhos;
• 13/04/2020 à 17/04/2020 – Avaliação dos trabalhos pelos revisores;
• 22/04/2020 – Divulgação do resultado da avaliação dos trabalhos;
• 29/04/2020 – Prazo final para o reenvio dos trabalhos aprovados com correções;
• 11/05/2020 – Divulgação dos horários e locais das apresentações dos trabalhos aprovados;
• 13/05/2020 – Último dia para a inscrição;
• 14/05/2020 – Último dia para pagamento do boleto.

PROGRAMAÇÃO GERAL
20/05/2020 – Segunda-feira
08h00 às 11h00 - Comunicações orais
14h00 às 17h00 – Comunicações orais
Local: Salas de aula da Unidade I.
18h00 – Credenciamento, entrega de material e fixação dos pôsteres
19h00 – Abertura oficial do evento e conferência
20h30 – Espaço para lançamento de livros e e-books
21h00 – Apresentações dos pôsteres
Local: a definir.
21/05/2019 – Terça-feira
08h00 às 11h00 - Comunicações orais
14h00 às 17h00 - Comunicações orais
Local: Salas de aulas da Unidade I.
19h00 – Conferência Geral
21h00 – Premiação dos melhores trabalhos e encerramento
Local: a definir.
13 CERTIFICADOS
13.1 Os certificados de participação e apresentação de trabalhos serão emitidos pela Diretoria de
Pesquisa e serão disponibilizados em: http://www.unifimes.edu.br/ aos participantes que
atingirem no mínimo 75% de presença nas atividades do evento.
14 INFORMAÇÕES
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Para quaisquer informações, o inscrito deverá se dirigir à Diretoria de Pesquisa da UNIFIMES
(064) – 3672-5151
15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Geral do IV Colóquio de Pesquisa
Multidisciplinar e II Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar.

Mineiros, 11 de março de 2020.

Profa. Ma. Marilaine de Sá Fernandes
Pró-reitora de Ensino, de Pesquisa, e de Extensão

Prof. Dr. Eleno Marques Araújo
Diretor de Pesquisa

Rua 22, s/nº - Setor Aeroporto – Cx. P. 104 – Mineiros/GO – CEP 75833-130 – PABX.: (64) 3672-5119
E-mail: pesquisa@unifimes.edu.br

8

