
 

 

Centro Universitário Univel 
Av. Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz 

85806-080, Cascavel (PR) 
Fone: (45) 3036-3653 | Fax: (45) 3036-3638 

Centro de Pesquisa e Extensão (CPE) 

cpe@univel.br  | cpeprojetos@univel.br 
 
 

  

 

1 
 

 

EDITAL Nº 10/2020 do Centro de Pesquisa e Extensão 

De Inscrição e Chamada de Trabalhos para Submissão na XVIII Jornada Científica do 

Centro Universitário Univel de 2020 

O Centro de Pesquisa e Extensão (CPE), de conformidade com suas finalidades, torna público o 

presente Edital de chamada de trabalhos e inscrições para XVIII JORNADA CIENTÍFICA DA 

UNIVEL com o Tema: Equilíbrio e a Simplicidade da Vida, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de 

outubro de 2020 de forma virtual.  

‘ 

1 OBJETIVOS 
  

a) Disseminar a produção científica resultante de trabalhos de Iniciação Científica, Projetos 

de Pesquisa e Projetos de Extensão desenvolvida no Centro Universitário Univel; 

b) Estimular a prática de comunicação oral pelos acadêmicos em trabalhos científicos; 

c) Incentivar o intercâmbio de conhecimento e experiência entre palestrantes, acadêmicos, 

docentes, pesquisadores, ouvintes e comunidade externa; 

d) Fomentar a apresentação de trabalhos científicos desenvolvidos na instituição nas 

categorias de Artigos Científicos e Resumos;  

e) Estimular a criação e disseminação de atividades artísticas e culturais à alunos, docentes 

e à comunidade externa de modo geral. 

 

2 INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para a XVIII JORNADA CIENTÍFICA serão online. 

 

2.1 PRAZOS E VALORES 

a) O prazo para submissão de Artigo Científico e/ou Resumo estará aberto no período de 18 

de setembro a 15 de outubro de 2020.  

b) As inscrições para ouvintes serão realizadas de 18 de setembro até dia 25 de outubro 

de 2020.  

c) As inscrições para o evento serão realizadas somente através do site 

https://univel.br/jornada  A confirmação da inscrição dar-se-á mediante a confirmação do 

pagamento.  

d) Poderão se inscrever na XVIII JORNADA CIENTÍFICA acadêmica, professores, egressos, 

profissionais da UNIVEL, de outras Instituições de Ensino Superior e à comunidade em 

geral.  

e) O valor da inscrição é de R$ 15,00 (quinze reais) para acadêmicos e egressos da Univel. 

Para a comunidade externa, acadêmicos de outras instituições e outros profissionais o 

valor será de R$ 20,00 (vinte reais). Todo valor arrecadado será convertido em alimentos 

para doação a famílias carentes. 

f) A inscrição como ouvinte possibilita ao participante enviar trabalhos para serem publicados 

nos Anais da XVIII JORNADA CIENTÍFICA. 
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g) Todos os ouvintes e autores de Trabalhos (artigos e resumos) devem estar inscritos na 

Jornada, para que seja possível a certificação. 

 

3 NORMAS DE FORMATAÇÃO E CONTEÚDO DOS TRABALHOS 

 

a. Atenção: não haverá apresentação de trabalhos em formato oral ou formato de painel. 

Os artigos e resumos somente serão enviados por emails e submetidos a uma banca 

examinadora, para aceite, publicação ou não nos Anais da Jornada. 

 

As Normas de formatação e conteúdo dos Trabalhos para Artigos Completos ou Resumos 

devem seguir os modelos já formatados para as modalidades, disponíveis na página do 

evento https://univel.br/jornada  

 

Normas de Formatação: 

● Artigo Completo: ver normas de formatação no ANEXO I – Modelo de Artigo 

● Resumo: ver normas de formatação no ANEXO II – Modelo de Resumo 

 

Normas de Conteúdo: 

O conteúdo dos artigos e/ou resumos será avaliado conforme os critérios: 

1. Está de acordo com as normas de formatação da Jornada (ver ANEXO I ou ANEXO II) 

2. Apresenta a estrutura de trabalho científico 

3. O tema é relevante, inédito e contribui com o conhecimento científico na área 

4. O objetivo do trabalho está claro 

5. Apresenta consistência teórica (está embasado em obras da literatura) 

6. Apresenta a descrição da metodologia de forma adequada e clara 

7. Apresenta resultados coerentes 

8. Não apresenta erros gramaticais e ortográficos 

Observação: será automaticamente reprovado o resumo e/ou artigo que apresentar 

cópia de material já publicado (plágio) (cópia de partes ou sua totalidade). 

 

4 SUBMISSÕES  

 

4.1 SUBMISSÃO DE ARTIGO  

 

O autor deve enviar o artigo no ato da inscrição para o e-mail jornada2020@univel.br: 

1.  02 (duas) cópias digitais do artigo em PDF, destas 01 (uma) cópia com 

identificação dos autores e 01 (uma) sem identificação. 

2. 01 (uma) cópia do artigo em WORD, com identificação dos autores. 
 

a) O trabalho com mais de um autor deve ser inscrito e enviado por apenas um dos autores.  

b) Todos os emails recebidos serão confirmados pela comissão organizadora da Jornada. O 

autor tem a responsabilidade de conferir o recebimento do e-mail de confirmação. 

Trabalhos não recebidos pela comissão não serão considerados. Não nos 

responsabilizamos por envios equivocados.  
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4.2 SUBMISSÃO DE RESUMO  

 

a) O autor deve enviar no ato da inscrição para o e-mail jornada2020@univel.br: 

1.  02 (duas) cópias digitais do resumo em PDF, destas 01 (uma) cópia com 

identificação dos autores e 01 (uma) sem identificação. 

2.  01 (uma) cópia do resumo em WORD, com identificação do(s) autor(es). 

b) O trabalho com mais de um autor, deve ser inscrito e enviado por apenas um dos autores. 
 

c) Todos os emails recebidos serão confirmados pela comissão organizadora da Jornada. O 

autor tem a responsabilidade de conferir o recebimento do e-mail de confirmação. 

Trabalhos não recebidos pela comissão não serão considerados. Não nos 

responsabilizamos por envios equivocados. 
 

 

5 SELEÇÃO E ACEITE DOS TRABALHOS  

Os trabalhos inscritos serão analisados por uma Comissão Avaliadora, constituída de um 

Presidente e demais Membros, escolhidos entre os docentes da UNIVEL, pela Comissão 

Organizadora da XVIII JORNADA CIENTÍFICA 

A avaliação será realizada de forma anônima, em que nenhum dos autores será identificado 

pelos pareceristas, em nenhuma fase do processo de apreciação. A Comissão avaliará os 

trabalhos, confirmando ou não sua aceitação, em caráter irrevogável, avaliando especialmente os 

seguintes pontos: 

● Relevância do tema para a comunidade local e regional;  

● Clareza na apresentação dos objetivos do trabalho;  

● Metodologia utilizada;  

● Organização e coesão do texto;  

● Conteúdo do trabalho;  

● Linguagem e redação do texto;  

● Respeito às normas de submissão de trabalhos. 

 

Não serão aceitos, nem devolvidos para correção, trabalhos que não estiverem de acordo 

com as normas gerais para inscrição ou com as instruções para sua elaboração. Os autores 

deverão incluir corretamente as informações dos autores na nota de rodapé conforme modelo 

anexos. 

 

7 CERTIFICADOS 

 

a) Os candidatos inscritos receberão no e-mail cadastrado no ato da inscrição o certificado de 

participação na Jornada, desde que tenham a frequência mínima de 75% durante o 

evento.  

 

8 PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 
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Os trabalhos devidamente aceitos serão publicados nos ANAIS do evento, disponível no site 

da UNIVEL. Para adequar a exigências de produção gráfica, a Comissão Científica do evento 

reserva o direito de modificar a forma de apresentação dos trabalhos, ou mesmo solicitar 

alterações cabíveis aos autores. 

 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do Evento, podendo ser 

dirimidos pessoalmente ou por telefone (3036-3813, nos ramais 3658 e/ou 3812) ou por e-mail 

(jornada2020@univel.br). 

 

 

 

Cascavel (PR), 18 de setembro de 2020. 

 

 

 
Elaine Aparecida Wilges Kronbauer 

Coordenadora do Centro de Pesquisa e Extensão (CPE) 
Centro Universitário Univel (UNIVEL) 
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