EDITAL PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS
ABERTA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS ATÉ 23 DE NOVEMBRO DE 2020
PARA O II NOVEMBRO NEGRO
Modalidade de trabalho: Comunicações Orais
Para participar das seções, os proponentes devem enviar o resumo do trabalho
a ser apresentado, conforme as normas nos anexos desta circular. As apresentações de
cada trabalho terão duração de 10 minutos e outros 10 minutos para debate. A comissão
organizadora indicará um debatedor para cada seção de comunicação oral.


As comunicações orais serão efetivadas em modo remoto, via Google Meet, e o link do
Meet e todas as orientações a serem seguidas, serão enviados para o e-mail do
Comunicador e postado no site da FACDO, no dia 26 de novembro. Junto, será enviado
o Stream da transmissão ao vivo, para que o comunicador o repasse a quem desejar
assistir a sua apresentação;



É de responsabilidade do Comunicador certificar-se sobre sinal de internet e recursos
que possibilitem sua apresentação;



A duração de cada apresentação é de, no máximo, 20 minutos, e o link da sala virtual
será o mesmo para todas as apresentações. Caso uma apresentação atrasar, irá
prejudicar todas as apresentações seguintes. É muito importante não ultrapassar o
tempo de apresentação. (Lembrando que o aluno tem até 10 minutos para a sua
apresentação, e outros 10 minutos para as arguições);



Atraso de membros da apresentação que ultrapasse o limite de até 15 minutos
acarretará na suspensão da apresentação;



Uma equipe organizada pelo NEIC e pela coordenação do evento estará monitorando
todas as apresentações, e, caso alguma questão imediata precise ser tratada, os canais
de comunicação da coordenação do evento estarão disponíveis:



WhatsApp: Profº Robenilson (91) 9.8859-2609 - Coordenador do Evento; Profª Kamila
(63) 9.9226-4305 - Coordenadora do Evento; Prof.º Marlon (63) 9.9251-4363 –
Responsável pelo evento no NEIC.
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Após o término da apresentação, o responsável pela sala virtual deverá preencher a
Ata recebida do NEIC com todos os dados das apresentações e dos comunicadores e
enviá-la para resumos@catolicaorione.edu.br.

ATENÇÃO: Aqueles que apresentarem comunicações no II Novembro Negro, poderão,
caso o queiram, submeter o trabalho completo da apresentação de trabalho em
formato resumo expandido aos ANAIS do evento. Posteriormente, os trabalhos
completos serão divulgados no link Anais, no site da CATÓLICA ORIONE.

ANEXOS
a) NORMAS PARA O RESUMO:
Autor(es): Nome(s) do(s) autor(s), acompanhado(s) de breve currículo acadêmico e
endereço eletrônico para contato. O currículo, bem como o endereço eletrônico, deve
aparecer em nota de rodapé.
O resumo (em português) deve ter de 100 a 150 palavras.
Parte obrigatória do trabalho. Deve ser um texto conciso e claro, escrito em língua
vernácula, verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, no qual o aluno deverá
expor o conteúdo do trabalho (o que?, objetivos, metodologia, resultado e conclusão).
Escrito com o mínimo de 100 e máximo de 150 palavras. Deverá ser feito em um único
parágrafo (fonte 12, 1,5 entre linhas).
Palavras-chave na língua do texto: As palavras-chave devem figurar logo abaixo do
resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave, separadas entre si por ponto e
finalizadas também por um ponto. Mínimo 3 e máximo 5 palavras-chave.
b) NORMAS PARA TRABALHO COMPLETO:
Em caso de trabalho completo (Formato resumo expandido) aos ANAIS do evento, este
deve ser de no mínimo 8, máximo 10 páginas – TÍTULO, RESUMO, PALAVRAS-CHAVE,
INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, CONSIDERAÇÕES FINAIS E REFERÊNCIAS.
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