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I. APRESENTAÇÃO  

 

A Faculdade Maranhense São José dos Cocais – FMSJC torna público o Edital de abertura 

de inscrições para a participação do VI ENCONTRO CIENTÍFICO 

INTERDISCIPLINAR DA FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS 

COCAIS, que visa fomentar a pesquisa, o desenvolvimento científico e a integração dos 

conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas dos cursos de: Administração, Ciências 

Contábeis, Direito e Serviço Social, promovendo assim a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade, consolidando a posição da Instituição junto à sociedade acadêmica e 

científica timonense e brasileira. O evento tem como tema “A Ética na Pesquisa 

Científica: reflexões sobre o plágio acadêmico”  e tem por objetivo a divulgação 

das atividades de pesquisa realizadas por estudantes de graduação e pós-graduação (lato 

sensu e stricto sensu) de diversas Instituições de Ensino Superior que estejam realizando 

atividades de pesquisa, iniciação científica, e extensão, bem como de professores 

pesquisadores, visando integração cultural e científica.  

 

II. PÚBLICO 

Discentes e docentes da comunidade acadêmica da FMSJC e de outras IES interessados em 

discutir a temática. 

III. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

1. Inscrição de participantes que irão 

submeter trabalhos 

02/10 a 19/10/2018 

2. Avaliação dos trabalhos 19/10 a 26/10/2018 

3. Divulgação dos trabalhos 

selecionados 

29/10/2018 



4. Inscrição de participantes como 

ouvintes 

29/10 a 5/11/2018 

5. Realização do evento 6 e 7/11/2018 

 

IV. INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

4.1. Todos os interessados em participar do evento e receber o certificado nas categorias de  

ouvinte e/ou apresentador (a) de trabalhos, do VI Encontro Científico da Faculdade 

Maranhense São José dos Cocais / 2018, devem se inscrever na pagina da FACULDADE 

MARANHENSE SÃO JOSE DOS COCAIS  no período especificado neste edital.  

 

4.2. Taxas 

 

a) As inscrições no VI Encontro Científico da Faculdade Maranhense São José dos 

Cocais 2018, só serão efetivadas mediante apresentação de comprovante de pagamento da 

taxa no ato da inscrição. Investimento:  

 R$ 10,00 (para alunos);  

 R$ 20,00 (profissionais)  

b) A taxa de inscrição do VI Encontro Científico da Faculdade Maranhense São José dos 

Cocais – 2018 asseguram ao participante o direito de comparecer ao evento, como ouvinte 

e/ou como apresentador de trabalho.  

c) Os interessados em participar de algum minicurso deverão indicar sua preferência 

durante a inscrição e efetivar pagamento da taxa extra de R$ 10,00 

. 

 

4.3. Submissão de trabalhos nos Grupos Temáticos 

 

O (a) pesquisador (a) interessado (a) em participar dos GTs propostos no Anexo 1 desse 

Edital, deverá realizar a inscrição pela pagina da FACULDADE SÃO JOSÉ DOS COCAIS 

e protocolar o comprovante de pagamento e o trabalho na Recepção da FMSJC,  no prazo 

estabelecido no cronograma desse Edital. 

 

a) Nenhum trabalho enviado após a data limite e/ou fora da formatação indicada no Edital 

será considerado. 

b) Cada pesquisador (a) poderá enviar até duas propostas de trabalho, desde que 

contemplem GT´s diferentes.  

d) Poderão submeter propostas de trabalho pessoas que estejam na condição acadêmica de 

estudantes de graduação, pós-graduação além de pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento, desde que estejam alinhados à temática geral do evento e ao conteúdo da 

ementa dos Grupos Temáticos (Anexo 1). 



e) Os trabalhos podem ser apresentados em grupos de até 04 (quatro) pessoas. 

 

f) No que se refere a estrutura do trabalho para fins de publicação nos anais do evento, 

deve-se seguir a seguinte orientação: 

 

i) O artigo deverá conter no mínimo 08 (oito) e no máximo 12 (doze) laudas (com 

referências bibliográficas), excluindo-se os eventuais anexos, obedecendo à 

seguinte estrutura:  

 Resumo do artigo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as 

conclusões do documento. Indica-se que o resumo deverá ter 

aproximadamente 250 palavras; Introdução; desenvolvimento; conclusão e 

referências.  

 

ii) Projeto/Pré-Projeto deverá conter no mínimo 6 (quatro) e no máximo 8 (oito) 

laudas (com referências bibliográficas), excluindo-se os eventuais anexos e 

obedecendo à seguinte estrutura: 

 Resumo, justificativa; fundamentação teórica; metodologia e referências. 

iii) Resenha deverá conter no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) laudas, obedecendo 

a seguinte estrutura: 

 Referência bibliográficas, apresentação da obra e do autor, desenvolvimento 

com apreciação da obra e análise crítica com recomendações, em forma de texto 

corrido e sem subdivisões. 

iv) Ensaio: deverá conter 06 (seis) laudas com referências bibliográficas excluindo-se 

os eventuais anexos, obedecendo à seguinte estrutura:  

 O resumo do ensaio deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as 

conclusões do documento. A estrutura do ensaio deverá: Introdução, 

Desenvolvimento, Conclusão e Referências.  

 

g) Os trabalhos apresentados devem seguir a seguinte formatação: Formato Word. 

Página de rosto (CAPA), com as seguintes informações: VI Encontro Científico da 

FMSJC. 6 e 7  de novembro de 2018, FMSJC, Timon-MA. Grupo de Trabalho: 

[INDICAR NOME DO GT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 DO EDITAL]. 

Título do Trabalho [idêntico ao que foi registrado no momento da inscrição]. Nome 

completo do(s) autor (es), titulação, instituição do(s) autor (es) e e-mail. Fonte: Arial, 

tamanho 12; espaçamento entre linhas de 1,5.  

 

V. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos submetidos ao VI Encontro Científico da FMSJC serão selecionados pela 

Comissão Científica com base em pareceres emitidos por pareceristas que avaliarão os 

trabalhos considerando o seu mérito científico, de acordo com os seguintes critérios: 



a) Relação do trabalho com o Eixo Temático proposto; 

b) Utilização de linguagem clara e coesa; 

c) Disposição gráfica em consonância com as regras para apresentação dos trabalhos; 

d) Apresentação de conteúdo com fundamentação teórico-metodológica e contribuição 

para a produção do conhecimento. 

 

OBS: Serão eliminados todos os trabalhos que apresentarem discordância com 

relação às normas desse edital ou em que forem identificados algum tipo de plágio.                                                                   

 

 

VI. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS 

 

Os trabalhos serão apresentados em duas modalidades: comunicação oral e exposição e 

banners: 

a)  Para o banner será adotado o seguinte formato: dimensão: 1,20 cm de altura por 0,90 cm 

de largura (1,20 x 0,90 cm). Sugere-se a utilização das fontes de formatos maiores, como 

por exemplo, 70 pt para o Título; 34 pt para os cabeçalhos e 24 pt para o texto, na 

confecção do texto. Cada banner ficará exposto durante o período, horário e local 

estabelecido pela organização, para fins de visitação pública e arguição por parte dos 

membros da Comissão Científica; 

b)  Comunicação oral: o (a) autor/a terá o tempo de dez minutos para fazer a exposição do 

seu trabalho. Ao final da sessão, o debatedor irá propiciar a discussão dos temas e fazer 

uma síntese articulada dos conteúdos trabalhados nos GT´s; 

c) A apresentação do trabalho em qualquer modalidade só poderá ser realizada mediante a 

aprovação do trabalho inscrito. 

 

 

VII. CERTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Os participantes do VI Encontro Científico da FMSJC poderão receber os certificados nas 

seguintes modalidades: 

 

a) Certificados de participantes ouvintes -  Somente os participantes inscritos, com 

frequência igual ou superior a 75% nas atividades do VI ENCONTRO 

CIENTÍFICO DA FMSJC  terão direito a certificados com 20h de atividades.; 

b) Certificados de apresentação de trabalhos -  Somente os participantes que 

estiverem regularmente inscritos no evento, tendo apresentado o trabalho a 

comissão de avaliação in loco, na data, horário e local especificado pela 

organização, terão direito a este certificado de 30h. 

 



 

 

VIII. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela coordenação geral do evento e 

divulgados no site da FMSJC.  

 

 

 

 

 

Timon, 26 de Setembro de 2018. 

 

 

 

             Prof. Herbert Brandão  Lago. 

                          Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

GRUPOS DE TRABALHO 

 

1 - Constituição, Direito do Trabalho e Direitos Humanos 

Ementa: A Constituição Federal de 1988 e as perspectivas do Estado Democrático de 

Direito. Da concretização dos direitos fundamentais com o desenvolvimento de 

instrumentos e ferramentas judiciais de proteção dos direitos humanos e trabalhistas. 

Direito e Sustentabilidade Social 

 

2 – Questão Social, Serviço Social e Política Social; 

Ementa: O Grupo de Trabalho tem como objetivo discutir os fundamentos históricos, 

teórico-metodológicos e ético-políticos do Serviço Social no contexto das 

transformações societárias. Trabalho, questão social e serviço social – fundamentos; O 

atual padrão de intervenção do Estado e as políticas sociais no enfrentamento da 

questão social; o Estado, a privatização e a precarização das políticas sociais no 

contexto contemporâneo; Competências, atribuições, demandas e respostas 

profissionais nos diferentes espaços sócio ocupacionais do assistente social. 

Sustentabilidade social. 

 

3 – Gestão e trabalho interdisciplinar: desafios contemporâneos; 

Ementa: Gestão, análise e integração de temas transversais e diferenciados que 

contemplem as demandas e desafios contemporâneos. A Gestão no setor público e 

privado no contexto do mundo globalizado. Gestão democrática nas organizações 

públicas. Gestão e sustentabilidade social 

 

4 – A contabilidade no contexto das organizações: relações empresariais, de 

trabalho e demandas contemporâneas. 

 

Ementa: Abordar aspectos importantes das questões: Processo de Comunicação no 

ambiente organizacional; As relações sociais e trabalhistas nas empresas; Cultura 

Organizacional. Desafios contemporâneos postos à Contabilidade. A contabilidade e a 

sustentabilidade social 

 



 

ANEXO 2 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME 

 

 

 

CURSO 
 

 

PERÍODO: 

 

ENDEREÇO 
 

 

BAIRRO: 
 

 

Tel. fixo Tel. Cel. 

EMAIL 
 

 

GRUPO DE 
TRABALHO: 

 

MODALIDADE DE 
TRABALHO 

(  ) Artigo    (  ) Projeto de pesquisa     (  ) Resenha 

MODALIDADE DE 
APRESENTAÇÃO 

(    ) COMUNICAÇÃO ORAL                            (    ) BUNEER  

PROFESSOR 
ORIENTADOR 

 

 

Timon, ______        de    Novembro de 2018 

 

_________________________________________ 

Assinatura do discente       

 

 



MODELO DE RESENHA CRÍTICA 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA CONFORME NORMA DA ABNT1. 

 

Nome completo dos autores 2, sem abreviaturas, alinhados à direita 

 

 

A resenha é redigida em um texto único de 03 a 06 laudas. A apresentação 

gráfica deve seguir o seguinte padrão: margem superior e esquerda 3 cm; margem 

inferior e direita 2 cm; fonte Times New Roman, tamanho 12; espaçamento entre 

linhas de 1,5 cm para todo texto e nas referências, espaçamento simples; o alinhamento 

é justificado e o recuo do parágrafo é de 1,25 cm. 

Nos primeiros parágrafos deve-se apresentar o autor, destacando os principais 

fatos relacionados à sua vida acadêmica e obras publicadas assim como os autores que 

influenciam seu pensamento. É importante destacar a tradição ou perspectiva teórica à 

qual a obra se vincula, permitindo ao leitor a compreensão sobre a linha de análise em 

que se sustenta, além de expor uma visão panorâmica da obra.  

Na sequência, é o momento de apresentar a análise do conteúdo da obra, 

apreciando cada capítulo, suas teses e argumentos centrais. Assim, o autor deve 

apresentar um resumo comentado da publicação, com apreciações, análises crítica e 

interpretativa. 

Finalmente, o autor apresenta uma apreciação crítica sobre a obra, destacando 

seus pontos positivos, negativos e indicando a quem recomenda a sua leitura.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Trabalho apresentado na VI Encontro Científico Interdisciplinas da Faculdade Maranhense São José dos 

Cocais - 2018, evento realizado em Timon (MA), em 06 e 07 de outubro de 2018. 
2
 Relação de autores, com a identificação do curso e/ou nome da instituição a que está vinculado, E-mail.   



MODELO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

TÍTULO DO TRABALHO, FONTE TIMES NEW ROMAN, MAIÚSCULA, TAMANHO 12, 
CENTRALIZADO, EM NEGRITO3. 

 

Nome completo dos autores 4, sem abreviaturas, alinhados à direita 

 

 

RESUMO:  

 

Deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento, utilizar o verbo 
na voz ativa. Indica-se que o resumo deverá ter aproximadamente 250 palavras. Digitar em 
espaçamento entre linhas simples, antecedido da palavra resumo em negrito, seguido de dois 
pontos. Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: três palavras que expressam os conceitos centrais do texto, escritas em letras 
minúsculas, separadas por vírgula.  

 

INTRODUÇÃO: 

  

Parte inicial do artigo, deve situar o leitor sobre o contexto do tema pesquisado, assim como expor 
a finalidade e os objetivos da pesquisa, as justificativas que levaram o autor a tal investigação 
para, em seguida, apontar as questões de pesquisa para as quais buscará as respostas. Deve-se, 
ainda, destacar a metodologia utilizada no trabalho. O último parágrafo deve apresentar a 
estrutura do artigo. Utilizar no máximo 20 linhas para esta seção, fonte Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre linhas. A palavra “Introdução” deve aparecer alinhada à 
margem esquerda, em negrito. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

Apresentar pelo menos dois itens numerados com uma exposição sobre o assunto trabalhado, 
apresentando e fazendo uma discussão com as principais teorias utilizadas para compreender e 

                                                           
3
 Trabalho apresentado na VI Encontro Científico Interdisciplinas da Faculdade Maranhense São José dos 

Cocais - 2018, evento realizado em Timon (MA), em 06 e 07 de outubro de 2018. 
4
 Relação de autores, com a identificação do curso e/ou nome da instituição a que está vinculado, E-mail.   



esclarecer o problema. Além de apresentar as teorias, o autor deve relacioná-las com a dúvida 
investigada, considerando os objetivos de pesquisa e a metodologia utilizada. O texto deve ser 
escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5 cm entre linhas, 
apresentando parágrafos articulados com fundamentação teórica coerente e devidamente 
referenciada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Parte final do artigo que deve expressar uma síntese dos principais resultados, e principalmente 
com a resposta comentada à questão de pesquisa assim como suas contribuições. Devem ser 
breves podendo apresentar, também, recomendações e sugestões para trabalhos futuros.  

 

REFERÊNCIAS 

Esta seção deve incluir as fontes bibliográficas citadas no texto, em ordem alfabética, e, em 
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 Formato Word. Fonte: Times New Roman, tamanho 12; espaçamento entre linhas de 1,5; 

entre 08 e 12 páginas (com referências bibliográficas), excluindo-se os eventuais anexos; 

 Margens: o texto deve estar justificado, dentro dos limites padronizados, de modo que a 

margem direita fique reta no sentido vertical, com as medidas, a saber: Superior: 3,0 cm 

da borda superior da folha; Esquerda: 3,0 cm da borda esquerda da folha; Direita: 2,0 cm 

da borda direita da folha; Inferior: 2,0 cm. da borda inferior da folha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DO ENSAIO 

 

TÍTULO DO TRABALHO, FONTE TIMES NEW ROMAN, MAIÚSCULA, TAMANHO 12, 
CENTRALIZADO, EM NEGRITO5. 

 

Nome completo dos autores 6, sem abreviaturas, alinhados à direita 

 

 

RESUMO:  

 

Deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento, utilizar o verbo 
na voz ativa. Indica-se que o resumo deverá ter aproximadamente 250 palavras. Digitar em 
espaçamento entre linhas simples, antecedido da palavra resumo em negrito, seguido de dois 
pontos. Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: três palavras que expressam os conceitos centrais do texto, escritas em letras 
minúsculas, separadas por vírgula.  

 

INTRODUÇÃO: 

  

Parte inicial do artigo, deve situar o leitor sobre o contexto do tema pesquisado, assim como expor 
a finalidade e os objetivos da pesquisa, as justificativas que levaram o autor a tal investigação 
para, em seguida, apontar as questões de pesquisa para as quais buscará as respostas. Deve-se, 
ainda, destacar a metodologia utilizada no trabalho. O último parágrafo deve apresentar a 
estrutura do artigo. Utilizar no máximo 20 linhas para esta seção, fonte Times New Roman, 
tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre linhas. A palavra “Introdução” deve aparecer alinhada à 
margem esquerda, em negrito. 

 

DESENVOLVIMENTO:  

 

                                                           
5
 Trabalho apresentado na VI Encontro Científico Interdisciplinas da Faculdade Maranhense São José dos 

Cocais - 2018, evento realizado em Timon (MA), em 06 e 07 de outubro de 2018. 
6
 Relação de autores, com  a identificação do curso e/ou nome da instituição a que está vinculado, E-mail.   



Apresentar pelo menos dois itens numerados com uma exposição sobre o assunto trabalhado, 
apresentando e fazendo uma discussão com as principais teorias utilizadas para compreender e 
esclarecer o problema. Além de apresentar as teorias, o autor deve relacioná-las com a dúvida 
investigada, considerando os objetivos de pesquisa e a metodologia utilizada. O texto deve ser 
escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5 cm entre linhas, 
apresentando parágrafos articulados com fundamentação teórica coerente e devidamente 
referenciada. O texto deve ser produzido em página de formato A4, em uma única coluna, com 
margens de 3,5 cm (superior), 2,5 cm (inferior), e 3 cm (laterais).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Parte final do artigo que deve expressar uma síntese dos principais resultados, e principalmente 
com a resposta comentada à questão de pesquisa assim como suas contribuições. Devem ser 
breves podendo apresentar, também, recomendações e sugestões para trabalhos futuros.  

 

REFERÊNCIAS 

Esta seção deve incluir as fontes bibliográficas citadas no texto, em ordem alfabética, e, em 
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 Formato Word. Fonte: Times New Roman, tamanho 12; espaçamento entre linhas de 1,5; 

entre 06 e 08 páginas (com referências bibliográficas), excluindo-se os eventuais anexos; 

 Margens: o texto deve estar justificado, dentro dos limites padronizados, de modo que a 

margem direita fique reta no sentido vertical, com as medidas, a saber: Superior: 3,0 cm 

da borda superior da folha; Esquerda: 3,0 cm da borda esquerda da folha; Direita: 2,0 cm 

da borda direita da folha; Inferior: 2,0 cm. da borda inferior da folha. 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

TÍTULO DO TRABALHO, FONTE TIMES NEW ROMAN, MAIÚSCULA, TAMANHO 12, 
CENTRALIZADO, EM NEGRITO7. 

 

Nome completo dos autores 8, sem abreviaturas, alinhados à direita 

 

 

RESUMO:  

 

Deve ressaltar o objetivo, o método, hipóteses ou pressupostos e autores de base, utilizar o verbo 
na voz ativa. Indica-se que o resumo deverá ter aproximadamente 250 palavras. Digitar em 
espaçamento entre linhas simples, antecedido da palavra resumo em negrito, seguido de dois 
pontos. Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: três palavras que expressam os conceitos centrais do texto, escritas em letras 
minúsculas, separadas por vírgula.  

 

JUSTIFICATIVA: 

  

Parte inicial do projeto, deve situar o leitor sobre o contexto do tema pesquisado, assim como 
expor o problema de pesquisa e a relevância da investigação. Deve-se, ainda, destacar a 
metodologia utilizada no trabalho. O último parágrafo deve apresentar os objetivos da pesquisa. 
Utilizar no máximo 20 linhas para esta seção, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 
de 1,5 entre linhas. A palavra “Justificativa” deve aparecer alinhada à margem esquerda, em 
negrito. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO:  

 

                                                           
7
 Trabalho apresentado na VI Encontro Científico Interdisciplinar da Faculdade Maranhense São José dos 

Cocais - 2018, evento realizado em Timon (MA), em 06 e 07 de outubro de 2018. 
8
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Apresentar revisão de literatura com as teorias que subsidiaram a análise do objeto de estudo. O 
texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5 cm entre 
linhas, apresentando parágrafos articulados, expressos de forma clara, coerente e devidamente 
referenciada. No máximo, três laudas. 

 

METODOLOGIA: 

 

Explicitar o método de investigação da realidade utilizado, devidamente justificado, as categorias 
de análise, os autores de base, o tipo de pesquisa, a natureza, o período da investigação e os 
instrumentos de coleta de dados e forma de tratamento de dados.  

 

REFERÊNCIAS 

 

Esta seção deve incluir as fontes bibliográficas citadas no texto em ordem alfabética e em 
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 

Observações: Os títulos dos itens devem ser escritos com letras maiúsculas, alinhados à esquerda 

em fonte Times New Roman. Devem estar sequenciados nas páginas e enumerados a partir da 

justificativa. Mínimo de 06 e máximo de 08 páginas. 

 

 


