EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
XVIII MOSTRA DE INICIAÇÃO À PESQUISA E À DOCÊNCIA
I Semana de Humanidades - Direito e Psicologia
A Coordenação de Pesquisa Jurídica e Coordenação do Curso de Psicologia,
no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, torna público, para
todos os acadêmicos do Centro Universitário Farias Brito

e demais

interessados de outras IES que no período de 23 de março a 29 de abril de
2018, encontrar-se-ão abertas as inscrições para apresentação de trabalhos no
XVIII Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência que acontecerá no dia
11 de maio, durante a programação da I Semana de Humanidades no campus
do Centro Universitário Farias Brito, segundo as condições especificadas a
seguir:
1. OBJETIVOS
A

XVIII Mostra de Iniciação à Pesquisa e à Docência, tem por objetivo

incentivar e divulgar a produção de pesquisa e da docência; Proporcionar
debate acerca da produção de saberes nas áreas de humanidades em
consonância com os outros saberes. A Mostra constará exclusivamente de
apresentações de trabalhos nas modalidades de iniciação a pesquisa, iniciação
à docência, relatos de experiências subdividida do seguinte modo:
a) Alunos participantes do programa de Iniciação Científica em suas linhas de
pesquisa institucional;
b) Grupos de estudos orientados (docência);
c) Iniciação à Docência (monitoria);
d) Relato de apresentação de experiências em práticas de Psicologia;
e) Alunos com pesquisa em andamento de TCC II e III.
2. DAS INSCRIÇÕES
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As inscrições estarão abertas no período de 23 de março a 29 de abril de 2018
e será realizada exclusivamente pelo e-mail ppj@fbuni.edu.br, devendo ser
acompanhadas de formulário específico da inscrição e do resumo de 900
caracteres do trabalho a ser apresentado. O resumo do trabalho deve conter o
titulo do trabalho, o nome do autor e do orientador. Nele deverá conter os
objetivos do trabalho, as metodologias adotadas e os resultados alcançados.
3. Do trabalho/resumo estendido resultado da pesquisa para os anais do
encontro:
O pesquisador inscrito deverá entregar um paper (resumo estendido) de seu
trabalho de pesquisa, necessariamente inédito, constando de 8 (oito páginas)
contendo os nomes do autor (es) e nome do professor orientador e a instituição
pertencentes; na introdução, descrevendo os objetivos, a problematização e
metodologia utilizada; no desenvolvimento contendo os referenciais teóricos de
base, conclusão/resultados alcançados e a bibliografia utilizada.
3.1 O resumo estendido deverá ser entregue até o dia 30 de junho de 2018
para o e-mail ppj@fbuni.edu.br.
3.2 A não entrega do resumo estendido impossibilitará a publicação nos anais
do encontro.
4. Modalidade de apresentação oral:
4.1. Os trabalhos serão apresentados oralmente em tempo máximo de 15
minutos, sequenciados em seção coordenada por professores do Centro
Universitário Farias Brito e ou convidados.
4.2.

Poderão apresentar alunos e ou pesquisadores que desenvolvam

trabalhos individualmente, em dupla e ou em seus respectivos grupos de
pesquisa institucionais de no máximo 5 componentes. Os grupos, quando
apresentarem trabalhos coletivos, deverão se fazer representar por todo o
grupo com a exposição por até dois componentes e consignar declaração
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escrita de anuência para apresentação dos trabalhos emitida pelos membros
faltosos.
5. Da Seleção dos trabalhos inscritos:
A seleção dos trabalhos se dará por meio de exame de resumo do trabalho de
900 caracteres. O trabalho a ser submetido à seleção deve ser de
responsabilidade

exclusiva

de

seus

autores,

os

quais

assumem

a

responsabilidade individual ou solidária por qualquer espécie de cópia ou
plágio.
6. Certificação de Atividades complementares e Publicação de Trabalhos
6.1. Todos os trabalhos apresentados serão certificados pelo Centro
Universitário Farias Brito;
6.2. Os participantes nas categorias alunos com pesquisa em andamento de
TCC II e III, alunos com trabalhos independentes e pesquisadores outras IES
receberão certificados de 15 horas de atividade complementar
6.3. Os resumos estendidos serão publicados nos ANAIS da XVIII Mostra de
Iniciação à Pesquisa e à docência, no periódico Cadernos de pesquisa e
Docência, inscrito no ISSN 2526-0308
8. Disposições Finais:
A Comissão de seleção será composta pelos coordenadores do Curso de
Direito da Faculdade Farias Brito e do Curso de Psicologia, a qual é soberana
em sua avaliação, não cabendo recursos.
O presente Edital entra em vigor nesta data
Fortaleza, 22 de março de 2018
Lidia Valesca Pimentel
Coordenação de Pesquisa Jurídica
Cintya Carvalho
Coordenadora do Curso de Psicologia
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XVIII Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência
Direito e Psicologia
FICHA DE INSCRIÇÃO
1- Identificação do participante:
Nome:
E-mail:
Telefone:
Instituição:
2 - Categoria de participação:
Iniciação à Pesquisa (

)

Iniciação à Docência (

)

Pesquisador TCC (

)

Relato de experiências em Psicologia (

)

3 - Dados do trabalho:
3.1 Título do Trabalho:
3.2 Resumo do trabalho (até 900 caracteres)
Enviar cópia para o e-mail PPJ@fbuni.edu.br
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