
DIÁLOGOS: ENCONTRO CIENTÍFICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

MOURA LACERDA 

 

 

“Diálogos: Encontro Científico do Moura Lacerda”  é evento acadêmico anual que  visa 

o encontro de estudantes, professores e pesquisadores para a difusão e  comunhão do 

conhecimento científico produzido no Centro Universitário Moura Lacerda e em outras 

instituições de ensino do país.    

Nesta edição, haverá a  conjunção de três eventos acadêmicos da Instituição:  

 

O XIV Simpósio Científico da Pós-Graduação do CUML, Semana da Engenharia 

XI Jornada do PPGE do Centro Universitário Moura Lacerda 

III Fórum em Educação das Licenciaturas 

 

 

Comissão Científica e Organizadora 

 

Profª Ma. Flávia Corrêa Meziara; 

Prof. Ms Fernando Melo; 

Profª Drª Carolina Assed Ferreira 

Profª Ma Carmen Brunialti Justo; 

Profª Drª Lídia Tereza Pires; 

Prof  Ms. Claudio Pereira Bidurin; 

Profª Ma Leda Braga Ferraz 

Prof Dr. Hebert  Luis Rosseto 

Profª Drª Natalina Aparecida Laguna Sicca 

Prof Ms Osvaldo Tadeu Lopes 

Profª Drª Maria Aparecida Junqueira Veiga Gaeta 

 

 

 

 

 

 



EDITAL 

 

XIV SIMPÓSIO CIENTÍFICO DA PÓS-GRADUAÇÃO E SEMANA 

ACADÊMICA DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA  

 

 

O XIV Simpósio Científico da Pós-Graduação e Semana Acadêmica do 

Curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Moura Lacerda são atividades de 

produção, exposição e publicação diversificada, visando divulgar trabalhos científicos e 

inovações metodológicas desenvolvidos pelo corpo docente e discente dos diversos 

cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Moura Lacerda, bem 

como de toda a comunidade acadêmica.  

Este Simpósio faz parte das atividades curriculares previstas para o ano 

letivo de 2016.  

 

1. Dos objetivos: 

 

São objetivos previstos: 

 

1.1 Estimular a produção intelectual utilizando o método científico, como um dos 

instrumentos para o desenvolvimento de habilidades especificas; 

1.2Promover a iniciativa, a criatividade e a descoberta; 

1.3 Possibilitar a integração entre as diversas áreas do conhecimento, ampliando as suas 

relações pessoais e profissionais; 

1.4 Motivar o interesse pela investigação científica em todas as áreas da natureza, 

técnica e humanística, objetivando o desenvolvimento do saber e suas aplicações; 

1.5 Desenvolver nos alunos a habilidade de inter-relacionardisciplinas e conteúdos; 

1.6 Estimular o desenvolvimento de pesquisa aplicada às práticas profissionais; 

1.7 Oportunizar o contato da comunidade regional com o meio científico; 

1.8 Proporcionar ao corpo discente, docente e técnico a oportunidade de aperfeiçoar 

atividades de orientação e pesquisa. 

 

2. Composição dos trabalhos: 



 

2.1. OS TRABALHOS deverão ser submetidos em forma de resumo, que podem ser 

pertinentes à: 

a) Artigos; 

b) Monografias; 

c) Projetos de pesquisa; 

d) Projetos de extensão; 

e) Iniciação científica. 

 

2.2. Os trabalhos deverão ter um orientador e poderá ter um co-orientador, sendo 

obrigatória a participação de um professor com formação na área do tema. 

2.3. Os trabalhos podem ser individuais ou em grupos, devendo ser designadose 

identificados no ato do protocolo o apresentador e o 1º autor. 

 

3. Das inscrições dos trabalhos: 

 

A inscrição do TRABALHO deverá ser feita pelo autor ou por qualquer 

membro do grupo, no site do Moura a Lacerda, mediante o envio do resumo conforme 

especificado no item 6. 

 

Somente receberá certificado o participante que fizer inscrição e apresentar 

o trabalho. 

 

4. Da programação  

 

a) Prazo de inscrição: 31 de outubro a 09 de novembro pelo site 

www.mouralacerda.edu.br 

b) Resultados: 14 de novembro; 

      c) Apresentação dos trabalhos: 19 de novembro  

 

5. Das descrições das áreas de produções: 

 

a). CIÊNCIAS DA AGRICULTURA E VETERINÁRIA; 

b) CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS; 



c). EDUCAÇÃO 

d). INFORMÁTICA; 

e). MEIO AMBIENTE. 

f). ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E PRODUÇÃO. 

h)  MODA 

 

6. Normas gerais para apresentação dos trabalhos 

 

Cada autor poderá inscrever até três trabalhos. Cada trabalho poderá ter até 

três coautores. 

 

6.1 Da Apresentação dos Trabalhos: 

 

6.2  Apresentação oral: 

 

a) Explanação com a duração máxima de 15 minutos; 

b) Considerações e perguntas da Banca Avaliadora: no máximo 5 minutos. 

c) Serão disponibilizados recursos audiovisuais para as apresentações. 

 

6.3  Apresentação pôster: 

 

O autor ou autores deverão permanecer junto ao seu pôster durante o tempo 

destinado para sua apresentação, para explicações e resposta às perguntas.  

Os banners utilizados para apresentação deverão atender às medidas de 90 

cm por 120 cm. 

 

7. Da redação dos resumos: 

 

a) Os resumos deverão ser redigidos em fonte ARIAL, tamanho 12, margem superior e 

esquerda 3,0 cm, inferior e direita 2,0 cm, espaçamento simples, justificado, contendo 

no máximo 250 palavras, devendo conter a seguinte formatação: 

b) Título. Deve compreender os conceitos-chave que o tema aborda. Em caixa alta, 

centralizado, fonte 14 



c) Autor (es), com suas devidas titulações. Os acadêmicos deverão ser indicados em 

ordem alfabética com seus respectivos cursos e períodos. 

d) Palavras - chave: 3 palavras características do tema 

e) Introdução. 

f) Materiais e Métodos. 

g) Resultados e Discussão  

h) Conclusões. 

 

 

8. Da avaliação dos trabalhos 

 

8.1 Os critérios de avaliação dos resumos estão assim definidos: 

 

a) Objetivo e importância do trabalho; 

b) Originalidade e criatividade 

c) Aplicação do método científico; 

d) Domínio do assunto; 

e) Aplicabilidade; 

f) Apresentação 

 

9. Certificação dos trabalhos 

 

Aos alunos, orientadores e co-orientadores serão fornecidos certificados por 

trabalho desenvolvido. 

 

9.1 Das atividades complementares 

 

A participação no Simpósio contabilizará ao acadêmico 10h de atividades 

complementares e a presença na apresentação do trabalho mais 10h. 

 

 

 

 

 



EDITAL 

 

XI Jornada do PPGE do Centro Universitário Moura Lacerda 

III Fórum em Educação das Licenciaturas 

 

A XI Jornada do PPGE do Centro Universitário Moura Lacerda e o III Fórum 

em Educação dos Cursos de Licenciatura são eventos voltados para a divulgação de 

trabalhos científicos e inovações na área de Educação. Visam promover o 

aprofundamento da análise de questões educacionais com temáticas referentes às linhas 

de pesquisa do PPGE, divulgar práticas pedagógicas de professores dos cursos de 

Licenciatura e pesquisas realizadas pelos alunos do Programa de Mestrado e dos cursos 

de Licenciatura. 

 

Comissão Organizadora 

Profª. Drª. Alessandra David 

Profª. Drª. Célia Regina Vieira de Souza-Leite 

Profa Dra Daniela Leal 

Profª. Drª. Evani Andreatta Amaral Camargo 

ProfaDraFabiana Cláudia Viana Borges 

Profª. Ma.Irana Junqueira C. Ferracioli 

Profª. Drª. Maria de Fátima da Silva C. Garcia de Mattos 

Profª. Drª. Natalina Aparecida Laguna Sicca 

Prof. Me. Osvaldo Tadeu Lopes 

Prof. Dr. Paulo César Cedran 

Profª. Drª. Rosilene Batista de Oliveira  

 

Comissão científica 

Profª. Drª. Alessandra David 

Profª. Drª. Célia Regina Vieira de Souza-Leite 

Profa Dra Daniela Leal 

Profª. Drª. Evani Andreatta Amaral Camargo 

Prof. Dr. José Eduardo Costa de Oliveira 

Profª. Drª. Gisela do Carmo Lourencetti 

Profª. Drª. Maria de Fátima da Silva C. Garcia de Mattos 



Profª. Drª. Natalina Aparecida Laguna Sicca 

Prof. Me. Osvaldo Tadeu Lopes 

Prof. Dr. Paulo César Cedran 

Prof. Me. Paulo Eduardo Veiga 

Profª. Drª. Rosilene Batista de Oliveira 

 

 

Inscrição no evento 

A inscrição no evento é obrigatória para todos os que desejam participar com ou 

sem apresentação de trabalho.  

O prazo para envio do resumo é de 31 de outubro a 9  de novembro de 2016, pelo 

e-mail: ppge@mouralacerda.edu.br 

Resultados: 14 de novembro 

Apresentação dos trabalhos: 19 de novembro de 2016. 

 

Poderão ser apresentados resumos, resumos expandidos e trabalhos completos. Todos 

serão apresentados por meio de comunicação oral e devem compor um pôster. 

Normas para submissão de resumo  

� O resumo deve ter de 300 a 500 palavras; 

� O documento deve ser enviado em formato Microsoft Word. (doc ou docx); 

� Página A4, formato uma coluna; 

� Tipo de letra: Times New Roman, tamanho 12; 

� Espaçamento: simples, justificado; 

• Margem superior e inferior com 2,5 cm; 

� Margem esquerda e direita com 3 cm; 

� O título deve ser em negrito, centralizado, caixa alta. Utilize Times New Roman, 

tamanho 18; 

� Os nomes dos autores, à direita seguido do nome da Instituição. Utilize tamanho 

16; 

� Utilizar de 3 a 5 palavras-chave. 



Normas para submissão de resumo expandido 

• O resumo expandido deve ter 3 páginas; 

• O documento deve ser enviado em formato Microsoft Word. (doc ou docx); 

• Página A4, formato uma coluna; 

• Tipo de letra: Times New Roman, tamanho 12; 

• Espaçamento: 1,5cm, justificado; 

• Margem superior e inferior com 2,5 cm; 

• Margem esquerda e direita com 3 cm; 

• O título deve ser em negrito, centralizado, caixa alta. Utilize Times New Roman, 

tamanho 18. 

• Os nomes dos autores, à direita seguido do nome da Instituição. Utilize tamanho 

16. 

• Utilizar de 3 a 5 palavras-chave. 

Normas para submissão de trabalho completo 

• Programa: WORD FOR WINDOWS; 

• Fonte: Times New Roman, tamanho 12; 

• Papel tamanho A4; 

• Margem superior e inferior com 2,5 cm; 

• Margem esquerda e direita com 3 cm; 

• Espaçamento entre linhas: 1,5 cm; 

• Espaçamento entre parágrafos: nenhum; 

• Alinhamento: Justificado; 

• Páginas numeradas a partir da segunda (no alto, à direita); mínimo de oito (8), 

máximo de doze (10 páginas); 

• Título em maiúsculo/negrito com alinhamento centralizado. (máximo 15 

palavras). 

 

Referências e anexos: 

• As citações e Referências devem seguir as normas da ABNT NBR: 10520 e 

NBR: 6023; 



• Não utilizar notas de rodapé (utilizar nota de final de texto); 

• As referências devem ficar localizadas ao final do texto, contendo 

exclusivamente as obras citadas; 

• Caso haja ilustrações como quadros, tabelas, gráficos, figuras (fotografias, 

desenhos etc.) estes devem vir no corpo do texto, com legendas explicativas na 

margem superior da ilustração, e com indicação de fonte na margem inferior, 

ambos com fonte de letra tamanho 10. 

Pôster: modelo anexo 

� Modelo do banner em anexo; 

� Medida de 90 cm por 120cm;  

� Pode ser impresso em papel 

Avaliação 

Os trabalhos serão avaliados pela Comissão científica do evento. 

A comissão científica e organizadora do “Diálogos: Encontro Científico do Moura 

Lacerda”  XIV Simpósio de Produção Científica da Pós-Graduação, Semana da 

Engenharia, XI Jornada do PPGE e III Fórum em Educação das Licenciaturas do Centro 

Universitário Moura Lacerda reserva-se ao direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente Edital. 

 

 

Ribeirão Preto, 28 de outubro de 2016. 

 

 

 

Profª. Ma. Patrícia Andrade Silva 

Reitora 

 

 

 

Prof.ª Ma. Flávia Corrêa Meziara 

Coordenadora de Pesquisa  


