Edital Nº 001/FACETEN
I CONCURSO DE ARTIGOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
FACULDADES/FACETEN
Torna pública a abertura de inscrições para o I
Concurso de Artigos de Iniciação Científica e dá
outras providências.
A DIRETORA GERAL da Faculdade FACETEN no uso de suas competências
institucionais convida os interessados a submeterem artigos ao I Concurso de
Artigos de Iniciação Científica realizado pela Instituição.
Em sua primeira edição, o Prêmio/FACETEN de Artigo Iniciação Científica
empenha-se em chamar a atenção da comunidade acadêmica para os desafios da
sociedade contemporânea frente às políticas públicas, desenvolvimento social e
direitos humanos, visto que Constituição Federal de 1988 considera os direitos
humanos, a democracia, a paz e o desenvolvimento socioeconômico como essenciais
para garantir a dignidade da pessoa.
Acreditando na importância do conhecimento como mecanismo de mudança e
transformação, esta ação objetiva incentivar a comunidade acadêmica a pesquisa,
argumentação, reflexão e a avaliação de práticas concretas que contribuam com
ações afirmativas voltadas para a ausência de discriminação; a ausência de miséria e
o usufruto de uma vida digna; a liberdade de desenvolver e realizar o potencial
humano de cada pessoa; a ausência do medo, traduzida na garantia de segurança
pública; a ausência de injustiça e de violações ao Estado de Direito; a liberdade de
pensamento e opinião, de participar em processos de tomada de decisão e de formar
associações; e ter um trabalho digno.
Por esta razão, a Faculdade FACETEN propõe o exercício de redigir sobre
temas que possuem afinidade com o meio acadêmico, ao exercício intelectual e, em
estreita relação com o tema de debate do VI Seminário FACETEN: Os desafios da
sociedade contemporânea frente às políticas públicas, desenvolvimento social
e direitos humanos.
1- OBJETIVO GERAL:
Incentivar a pesquisa e a produção de artigos de iniciação Científica, visando a
ampliação do conhecimento dos temas abordados durante o VI Seminário FACETEN.
2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Estimular os discentes dos cursos da Faculdade FACETEN ao estudo e à pesquisa
por meio da elaboração de um artigo de Iniciação Científica na área de atuação
profissional de seu respectivo curso em consonância com o tema proposto do VI

SEMINÁRIO/FACETEN;
b) Promover a investigação voltada para as Linhas de Pesquisa dos cursos ofertados
pela Faculdade;
c) Fomentar a produção científica, crítica e reflexiva dos acadêmicos;
d) Reforçar a carga horária das atividades complementares dos cursos
3 – DOS PARTICIPANTES
Podem participar do I Concurso de Artigos de Iniciação Científica os
acadêmicos de qualquer semestre dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação da
Faculdade FACETEN regularmente matriculados.
Os autores poderão inscrever seus trabalhos atendendo os seguintes critérios:
3.1CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS
a) Os trabalhos serão apresentados em forma de Artigo Completo – artigo inédito,
contendo no mínimo 07 laudas e, no máximo, 15 laudas: inscritos em Português,
com resumo estruturado em Português e em Inglês.
b) Os artigos deverão ser inscritos por um autor e um docente na qualidade de
coautor/orientador. Será aceito somente um artigo por autor. No entanto, o autor
de um artigo (discente) poderá participar como coautor em mais um artigo.
c) Os artigos deverão abordar aspectos relacionados com o seguinte tema: Os
desafios da sociedade contemporânea frente às políticas públicas,
desenvolvimento social e direitos humanos
4 - DO CRONOGRAMA DO CONCURSO DE ARTIGOS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA /FACETEN
O cronograma do Concurso de Artigos de Iniciação Científica ocorre conforme o
quadro 01, abaixo especificado:
CRONOGRAMA
01
Lançamento do edital
21/06/2017
02
Inscrições
na
Secretária De
21/06/2017
até
acadêmica
31/07/2017
03
Entrega dos Artigos
De
07/08/2017
até
30/07/2017
04
Avaliação
De
10/08/2017
até
056/09/2017
05
Divulgação dos resultados
06/09/2017
06
Premiações
No VII
SEMINÁRIO/FACETEN
Novembro
5 - DAS INSCRIÇÕES
A inscrição será realizada na Secretária Acadêmica da FACETEN, no período de
08/05/2017, conforme disposto do cronograma.
Art. 1º. As inscrições serão feitas por meio de 02 (dois) arquivos assim distribuídos:
§ 1º. Para artigos apenas de Revisão Bibliográfica1: Um arquivo com o resumo, que
deverá ser nomeado “resumo”, o qual deve conter:
I - Título do artigo.
II - Identificação do autor(es) com nome, curso, semestre, e-mail.
De acordo com Lakatos e Marconi (2007) a pesquisa bibliográfica é aquela elaborada apenas com
materiais tratados analiticamente, ou seja, materiais já publicados, constituído de livros e artigos
científicos publicados em periódicos. Não é considerado bibliografia quaisquer documentos tais como:
leis, doutrinas, jurisprudências, julgados, portarias, decretos entre outros documentos e artigos de
revistas (exemplo: Veja, Você S/A entre outras), jornais e artigos publicados sem registro no ISSN ou
ISBN. Assim, quando da utilização de qualquer documento, a pesquisa exclui-se de ser bibliográfica.
1

III - Identificação do orientador (se houver).
IV - De 100 a 250 palavras.
V - De 3 a 5 palavras-chave.
VI - Seguir as normas de apresentação técnica do Manual da Faculdade FACETEN e
ABNT
§ 2º. Para artigos apenas de Revisão Bibliográfica (atentar-se para a nota de rodapé
1): Três cópias do texto na íntegra contendo:
I – Título do artigo.
II - Não deve constar identificação de autor(es), nem tampouco do orientador (se
houver).
III – Introdução (deve ser exposto o tema, o problema abordado, objetivos e
justificativa, não há necessidade de subdividir em subtítulos).
IV - Metodologia (segue o mesmo padrão da metodologia para TCC bibliográfico).
V - Revisão e discussão da literatura (contendo títulos primários, secundários,
terciários e quaternários, se necessário).
VI - Considerações finais
VII – Referências
VIII - Seguir as normas de apresentação técnica do Manual da Faculdade.
§ 3º. Para artigos que contemplem estudo de caso, análise documental etc.: Um
arquivo com o resumo, que deverá ser nomeado “resumo”, o qual deve conter:
I - Título do artigo.
II - Identificação do autor(es) com nome, curso, semestre, e-mail.
III - Identificação do orientador (se houver).
IV - De 100 a 250 palavras.
V - De 3 a 5 palavras-chave.
VI - Seguir as normas de apresentação técnica do Manual da Faculdade FACETEN e
ABNT.
§ 4º. Para artigos que contemplem estudo de caso, análise documental etc.: Três
cópias do texto na íntegra contendo:
I – Título do artigo.
I - Não deve constar identificação de autor(es), nem tampouco do orientador (se
houver).
III – Introdução (deve ser exposto o tema, o problema abordado, objetivos e
justificativa, não há necessidade de subdividir em subtítulos).
IV - Revisão da literatura (contendo títulos primários, secundários, terciários e
quaternários, se necessário).
V - Metodologia (segue o mesmo padrão da metodologia para TC/TCC).
VI - Apresentação e análise dos resultados
VII - Considerações finais
VIII – Referências
IX - Seguir as normas de apresentação técnica do Manual da Faculdade FACETEN e
ABNT
Parágrafo único. Todos os arquivos devem ser enviados em formato Word.
Art. 2º. Considera-se inscrito o participante que realizar sua inscrição dentro do prazo
estabelecido..
§ 1º. Cada participante poderá enviar apenas 01 artigo.
§ 2º. O artigo será entregue por meio eletrônico e três cópias impressas.
6 - DA ELABORAÇÃO E ACEITAÇÃO DO ARTIGO
Art. 3º. Os artigos devem ser elaborados de acordo com as seguintes especificações:
I - Ter respeitadas as normas apresentadas no Manual de Normas Técnicas para
Trabalhos Científicos da FACETEN E ABNT;

II - Tema do artigo deve estar contemplado em dos eixos de trabalhos explorados no
VI SEMINÁRIO FACETEN.
III - Artigo na íntegra deve conter entre sete (sete) e 15 (quinze) páginas, incluindo as
referências. O resumo será apresentado separadamente;
IV - O artigo precisa trazer contribuições inéditas e ser escrito em língua
portuguesa.
7- Da Comissão Julgadora
Art. 4. É vedado à Comissão Julgadora qualquer tipo de orientação, sob pena de
desclassificação do trabalho inscrito.
Art. 5. A Comissão Julgadora é constituída conforme adequabilidade à linha de
pesquisa e será nomeada pelo Diretor Geral, ouvidos o NDE e a Direção Acadêmica.
8 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Os artigos serão avaliados pelo menos três avaliadores, integrantes do Comitê
Avaliador formado por cinco professores da FACETEN. Os critérios para avaliação e
suas respectivas notas estão no quadro abaixo:
Ordem
Critérios
Nota
01
Coerência entre título, resumo, metodologia e 1 a 10
desenvolvimento do texto
02
Adequação ao tema
1,0
03
Estar de acordo com as normas da ABNT
2,0
04
Correção gramatical e ortográfica
1,0
05
Clareza nos objetivos propostos/Objetividade2,0
06
Coerência entre os dados coletados na pesquisa, clareza 2,0
e qualidade dos gráficos, tabelas, quadros e ilustrações.
07
Caráter Científico: Emprego correto da metodologia, das 2,0
normas da língua culta e relevância científica.
TOTAL
Máximo
de 20
Média final = TOTAL/2
Máximo
de 10
Art. 6. Os artigos submetidos que, após a avaliação, obtiverem Média Final inferior a
6,0 (seis), não terão classificação. Ocorrendo o empate proceder-se-á da seguinte
forma: maio pontuação no critério de 1; se persistir o empate, será considerado a
maior pontuação no critério 2 e, assim sucessivamente , até se esgotarem os critérios.
9 - PREMIAÇÃO
Art. 7. Os trabalhos avaliados serão classificados por nota, a partir da nota 6,0 (seis).
Na ordem crescente de classificação. Primeira maior nota - º lugar; Segunda maior
nota – 2º lugar; Terceira maior nota – 3º lugar; e assim, sucessivamente, até o ultimo
classificado que tenha nota igual ou superior a 6,0 (seis).
Art. 8. Os trabalhos que obtiverem as três maiores notas na avaliação do Comitê
Avaliador serão concedidas as seguintes premiações:
§ 1º. Primeiro lugar – Certificado(s) para autores/coautores, 1 (um) Tablet para o
Autor, 1 (um) troféu para o Coautor, publicação no site da FACETEN e a possibilidade
de publicação em revista eletrônica.
§ 2º. Segundo lugar - Certificado(s) para autores/coautores, 1 (um) troféu para o
Autor e 1 (uma) medalha para o Coautor, publicação no site da FACETEN e a
possibilidade de publicação em revista eletrônica.
§ 3. Terceiro lugar - Certificado(s) para autores/coautores, 1 (uma) medalha para o
Autor e 1 (uma) medalha para o Coautor, publicação no site da FACETEN e a
possibilidade de publicação em revista eletrônica.

