
 

 

 

 

EDITAL 

 

II DIÁLOGOS – ENCONTRO CIENTÍFICO MOURA LACERDA 

XV SIMPÓSIO CIENTÍFICO DA PÓS–GRADUAÇÃO 

III SIMPÓSIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

 

O II Diálogos – Encontro Científico Moura Lacerda é uma atividade de 

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

inovações metodológicas e atividades de extensão universitária desenvolvidos pelo 

corpo docente e discente dos diversos cursos de graduação e pós-graduação do 

Centro Universitário Moura Lacerda e da comunidade regional. 

Este evento faz parte das atividades curriculares previstas para o ano letivo 

de 2017.  

 

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 específicas; 

1.2 Promover a iniciativa, a criatividade e a descoberta; 

1.3 Possibilitar a integração entre as diversas áreas do conhecimento, ampliando 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-relacionar disciplinas e conteúdo; 

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, e podem ser 

pertinentes a: 

a) Artigos; 

b) Monografias; 

c) Projetos de pesquisa; 

d) Projetos de extensão; 

e) Iniciação científica. 

 

2.2. Os trabalhos, quando desenvolvidos por discentes, deverão ter a participação de 

um professor com formação na área do tema. 

2.3. Os trabalhos podem ser individuais ou em grupo. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES DOS TRABALHOS 

A inscrição do TRABALHO deverá ser feita por qualquer dos autores, no site 

do Moura Lacerda (www.mouralacerda.edu.br) em link próprio, mediante 

preenchimento completo da Ficha de Inscrição. 

http://www.mouralacerda.edu.br/


 

 

 

       Será emitido um CERTIFICADO POR TRABALHO apresentado, no qual 

constará o nome do trabalho e dos autores, na ordem indicada pelo autor no momento 

da inscrição. 

Receberá certificado de OUVINTE no evento, o autor que TAMBÉM fizer sua 

inscrição nessa categoria. 

 

4. DA PROGRAMAÇÃO  

a) Prazo de inscrição: 21 de agosto a 24 de setembro; 

b) Resultados: 07 de outubro, no site; 

c) Apresentação dos trabalhos: 21 de outubro, das 10h às 13h. 

 

5. DAS DESCRIÇÕES DAS ÁREAS DAS PRODUÇÕES 

 

a) Ciências Exatas e da Terra; 

b) Ciências Biológicas; 

c) Engenharias; 

d) Ciências da Saúde; 

e) Ciências Agrárias; 

f) Ciências Sociais Aplicadas; 

g) Ciências Humanas; 

h) Linguística, Letras e Artes. 

 

6. NORMAS GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DOS 

TRABALHOS 

Cada autor poderá inscrever até três trabalhos.  

6.1 Da apresentação dos trabalhos: 



 

 

 

 

              Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de pôster, com as medidas 

de 90 cm por 120 cm. 

               Cada pôster deverá ser afixado na sala à qual foi destinado, conforme sua 

área, com um mínimo de 01 hora antes do início da sessão. Durante a sessão, cada 

trabalho deverá ser apresentado oralmente, por qualquer dos autores, com uma 

explanação máxima de 10 minutos. Após a apresentação, haverá espaço para 

considerações e perguntas. A ordem, organização e registro das apresentações serão 

acompanhados pelo coordenador da sala, devidamente identificado durante o evento. 

 

7. Da redação dos resumos 

Para fins de confecção dos anais do evento, assim como dos certificados, serão 

utilizados os dados exatamente como preenchidos pelo autor, no ato da inscrição, 

inclusive o RESUMO e as PALAVRAS-CHAVE. O resumo deve ter entre 1000 e 2000 

caracteres, e será inserido no ATO DA INSCRIÇÃO, em caixa de texto específica. 

Portanto, não será necessário anexar nenhum arquivo. As TRÊS palavras-chave 

também serão inseridas em caixa de texto específica. 

 

 

8. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os resumos serão avaliados por uma Comissão Científica, composta por especialistas 

das várias áreas de conhecimento, nomeada pela Reitoria exclusivamente para esse 

fim. 

8.1 Os critérios de avaliação dos resumos estão assim definidos: 

a) Relevância da pesquisa; 

b) Originalidade e criatividade; 



 

 

 

c) Aplicação do método científico; 

d) Domínio do assunto; 

e) Aplicabilidade; 

 f) Apresentação (respeito ao template). 

 

9. CERTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS 

Será fornecido um certificado por trabalho apresentado, o qual poderá ser 

disponibilizado por meio digital. 

 

10 CLÁUSULA DE RESERVA 

 

A Comissão Organizadora do II Diálogos: Encontro Científico Moura 

Lacerda/XV Simpósio Científico da Pós-Graduação de Produção Científica da Pós-

Graduação e III Simpósio de Extensão Universitária reserva-se o direito de resolver os 

casos omissos e as situações não previstas no presente Edital. 

 

Ribeirão Preto, 17 de agosto de 2017. 

 

 

 

Profa. Patrícia Andrade da Silva 

Reitora 

 


