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CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS 

ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO - EESAP 

EDITAL Nº 10/2020 – III JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA – JAI 

 

A Diretoria Acadêmica, no uso de suas atribuições, torna público o edital 

da III Jornada Acadêmica Integrada da Faculdade EESAP (JAI – EESAP), 

com a seguinte estruturação:  

 

I -  DO PERÍODO, HORÁRIO E FORMA DE REALIZAÇÃO: 23 à 24 de 

novembro de 2020, no horário das 19:00 às 21:45h. A III JAI ocorrerá no formato 

remoto considerado o contexto atual.    

 

II – DO TEMA GERADOR: TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO 

ECONÔMICO. 

 

III – DOS EIXOS TEMÁTICOS: cada eixo deve direcionar ao Tema 

Gerador 

a) Gestão Pública, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 

b) Políticas Sociais, Inclusão e Direitos Humanos; 

c) Empreendedorismo, Tecnologia e Saúde; 

 

III – DA MODALIDADE DOS TRABALHOS: Resumo expandido, 

apresentado por meio remoto, nos dias 23 e 24 de novembro de 2020;  

 

IV – DA SUBMISSÃO: A tramitação da JAI será totalmente virtual. O 

participante terá que preencher os dados de cadastro e inserir o trabalho na 

plataforma https://www.even3.com.br/iiiJAIEESAP  e acompanhar os prazos 

estipulados. Os autores são responsáveis por verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir: 

 

a)  Cadastro na JAI: Todos os autores devem estar devidamente inscritos 

na JAI, devidamente cadastrados por meio de login e senha na 

plataforma: EVEN3 (https://www.even3.com.br/iiiJAIEESAP O autor é 

responsável pelo acompanhamento da submissão do trabalho, ou seja, 

https://www.even3.com.br/iiiJAIEESAP
https://www.even3.com.br/iiiJAIEESAP
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terá que acompanhar o cronograma de atividades do evento e verificar as 

mensagens direcionadas por e-mail. Os prazos constantes no presente 

Edital serão mantidos visando a organização e fluidez dos trabalhos. 

 

b) Submissão dos Trabalhos: A submissão dos trabalhos científicos dar-

se-á exclusivamente pela internet no endereço: 

https://www.even3.com.br/iiiJAIEESAP /, observando-se as normas e 

prazos estabelecidos pelo presente edital.  O autor poderá  inscrever mais 

de um resumo, contudo, só poderá ser apresentador em apenas um dos 

trabalhos enviados.  

c) Quantidade de autores: Cada autor só poderá submeter 01(um) trabalho 

como primeiro autor e até 2(dois) como co-autor. A quantidade máxima 

de autores nos trabalhos científicos é de 05 (cinco) autores, entre autor e 

co-autor, já incluído o orientador nesse quantitativo. Os trabalhos 

apresentados pelos acadêmicos só serão aceitos com a participação de 

um professor orientador da IES. Cada trabalho pode ter 1(um) co-autor 

docente.  

d) Formatação e Orientações sobre o conteúdo dos trabalhos: Os 

trabalhos só serão aceitos se estiverem de acordo com as normas ortográficas 

vigentes e que estejam de acordo com as instruções de formatação disponíveis 

abaixo e conforme anexo do modelo  

1. Os trabalhos podem ser projetos de pesquisa ou de extensão, estudos 

de caso ou revisões de literatura;  

2. O corpo do texto (excluindo autores, formação dos autores, título, 

instituição e referências) deverá conter de 900 a 1200 palavras (com até 5 

páginas) constando das seguintes subdivisões: Introdução, Objetivos, 

Materiais e Métodos, Resultados, Conclusões e Referências. O resumo 

deverá conter de três a cinco palavras-chave, segundo o modelo apresentado 

no Anexo II do presente edital.  

3. Os resumos serão avaliados e selecionados de acordo com critérios 

estabelecidos pela comissão científica da III JAI – EESAP apresentados 

no item V.  

 

https://www.even3.com.br/iiiJAIEESAP
https://www.even3.com.br/iiijai/
https://www.even3.com.br/iiijai/
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V- DA ANÁLISE DOS TRABALHOS: Os trabalhos serão analisados e 

selecionados segundo critérios abaixo, que pontuam 1,0 (hum) ponto cada item:  

 Enquadramento com o tema gerador;  

 Qualidade do texto quanto à linguagem (objetividade e clareza) ; 

 Originalidade 

 Foco e relevância do trabalho; 

 Contribuição para o desenvolvimento da ciência; 

 Dados válidos e métodos de pesquisa apropriados para os estudos 

relatados; 

 Apresentação de acordo com as normas da ABNT; 

 Resultados apresentados na pesquisa. 

 Qualidade da apresentação do trabalho via remota; 

 Apresentação e conteúdo dos slides da apresentação remota; 

 

VI- DA ORIGINALIDADE DO TRABALHO: Os trabalhos apresentados 

serão analisados pela Comissão Científica do Evento, caso seja detectado plágio 

o trabalho será excluído. O conteúdo dos resumos e sua apresentação é de 

suma responsabilidade de seu(s) autor(es), que reponde(m) pela veracidade dos 

dados e informações relatadas.  

 

VII - DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO: O autor/apresentador  

deverá ser acadêmico da IES e deve estar obrigatoriamente inscrito na 

jornada, assim como dos demais membros do grupo, sendo ele o responsável 

pela submissão o trabalho. Será desclassificado da JAI o trabalho que não for 

apresentado. 

 

VIII – EMISSÃO DE CERTIFICADOS: A emissão dos certificados será 

realizada pela plataforma e os participantes receberão o certificado por e-mail, 

no prazo de 30 dias após o término do evento. 
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IX - NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS 

TRABALHOS 

a) As apresentações orais dos trabalhos serão realizadas nos dias 23 e 

24 de novembro de 2020, nas salas de aula remotas da Faculdade EESAP (a 

serem definidas pela Comissão Organizadora). 

b) A apresentação do trabalho terá duração máxima de 10 (dez) minutos, 

seguida por cinco minutos para perguntas e discussão. Cada apresentação só 

ter no máximo 10 (dez) slides, o autor deverá usar o modelo de slide disponível 

na plataforma do o evento.  

c)  O horário para apresentação dos trabalhos será divulgado 

posteriormente pela comissão organizadora. 

  

X - RESULTADOS: A data de divulgação dos vencedores e a premiação 

do melhor trabalho serão definidas pela direção no período de apresentação dos 

trabalhos, considerando a pandemia do COVID-19. 

 

XI - DISPOSIÇÕES FINAIS  

A participação na III JAI – EESAP implica na aceitação de todas as 

disposições do presente edital, e o não cumprimento de qualquer uma delas 

acarretará em desclassificação do participante. Questões extraordinárias, não 

contempladas por este edital, serão definidas e resolvidas pela Comissão 

Organizadora, reforçando que toda a comunicação se dará pelo meio eletrônico, 

especificamente pela plataforma do evento.  

 

João Pessoa, 11 de setembro de 2020. 

 

 

 

EMÍLIA FERNANDES PIMENTA 

Direção Acadêmica 
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ANEXO I  

 

CRONOGRAMA DA III JAI - EESAP 

 

DATA ATIVIDADE 

11/09/2020 Edital de Lançamento da III JAI 

01 à 

30/10/2020 

Prazo para Submissão dos Trabalhos 

01/10 à 

04/11/2020 

Análise dos Trabalhos Submetidos 

09/11/2020 Resultado da Aprovação dos Trabalhos 

16/11/2020 Ensalamento dos Trabalhos Aprovados 

23 e 

24/11/2020 

Apresentação dos Trabalhos 

01 à 11 de 

dezembro 

Avaliação dos Trabalhos 

15 de 

dezembro 

Divulgação dos Trabalhos Premiados 
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ANEXO II 

CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS 

ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO - EESAP 

III JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA - JAI  

João Pessoa, 23 e 24 de novembro de 2020 

 

Este arquivo está formatado segundo as normas estabelecidas para a III Jornada 

Acadêmica Integrada – JAI, de acordo com o modelo: 

 

TÍTULO EM PORTUGUÊS, CAIXA ALTA, NEGRITO, FONTE: TIME NEWS 

ROMAN, TAMANHO 14; CENTRALIZADO, ESPAÇO SIMPLES, ESTILO 

NORMAL 

 

Nome do/a autor1 

Nome do/a autor2 

 

 

Resumo: Deverá conter até 100 palavras e situado a duas linhas (ou 24 pontos) abaixo 

do nome dos/as autores/as, em língua portuguesa, em fonte Time News Roman tamanho 

10, justificado, espaçamento entre linhas simples, em itálico.  

Palavras-chave: Jornada Científica. Inclusão. Diversidade. Pesquisa. (Mínimo três e 

máximo cinco palavras, separadas por ponto) 

O resumo expandido deverá ser elaborado conforme as normas da ABNT; 

digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12; espaçamento 1,5; alinhamento 

justificado; margens esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior de 2 cm. O texto não 

deve conter colunas. As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT, 

com alinhamento à esquerda. Tabelas, figuras, gráficos, deverão compor o texto. A 

correção redacional do texto é de inteira responsabilidade do(s) autores(s). Os textos 

devem ter de uma a quatro páginas (900 a 1200 palavras). Os trabalhos deverão ser 

salvos em formato “doc” (Word) ou compatíveis. 

Título: centralizado, letra maiúscula, fonte Time News Roman, tamanho 12. 

Autores: Fonte Time News Roman, tamanho 10, um espaço abaixo do título, 

alinhado à direita, seguido do e-mail, podendo conter, no máximo, quatro autores. Inserir 

o nome da Instituição na linha abaixo de cada autor. Colocar em nota de rodapé  

Tamanho do Papel: Antes de digitar o texto, assegure-se que a página está 

configurada para papel A4 (210 x 297 mm), no modo retrato. 

                                                           
1 Curso, graduação, instituição, e-mail. 
2 Curso, graduação, instituição, e-mail. 
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Margens do texto: Deve-se respeitar margens de 3 cm esquerda e superior e de 

2 cm; direita e inferior. 

Extensão do Resumo Expandido: não exceder cinco páginas.  

Formato da Página: Todo o texto deve ser justificado à direita e à esquerda 

(com exceção das referências). 

Fontes: Use fonte Time News Roman – tamanho 12 - espaçamento simples entre 

linhas. Parágrafos: simples. 

Introdução (fonte Time News Roman, tamanho 12, negrito, alinhado à 

esquerda) 

O texto da introdução deverá contemplar uma pequena abordagem sobre o tema 

no qual o trabalho está inserido.  

Objetivos  

Indicar os principais objetivos do trabalho.  

Metodologia  

Indicar os métodos utilizados no trabalho para atingir os objetivos.  

Citações. (Fonte Time News Roman – tamanho 12 – normal - 

Espaço 1,5 – alinhamento justificado – recuo à esquerda de 4 cm 

– espaçamento depois 6 pt).  

Texto (Fonte Time News Roman– tamanho 12 - Espaço 1,5, alinhamento 

justificado). 

Resultados/Resultados parciais e discussão  

Apresentar os resultados finais ou parciais na pesquisa e os debates em relação 

ao conhecimento já disponível. Nos resultados poderão ser apresentadas tabelas, gráficos 

e outras ilustrações. 

Considerações finais  

Indicar de forma objetiva as principais conclusões obtidas pelo trabalho.  

Referências  

De acordo com as normas da ABNT NBR 6023. 
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ANEXO III 

 

MODELO DO SLIDE PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

            Modelo disponível em: https://www.even3.com.br/iiijaieesap 

 

 

 
 

 

http://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.cefetgo.br/dppg/images/SIMPEEX/modelo_resumo_expandido_pibid.doc&prev=/search%3Fq%3Dabnt%2Bresumo%2Bexpandido%26rlz%3D1C1FDUM_enBR502BR502
http://translate.google.com.br/translate?hl=en&sl=pt&u=http://www.cefetgo.br/dppg/images/SIMPEEX/modelo_resumo_expandido_pibid.doc&prev=/search%3Fq%3Dabnt%2Bresumo%2Bexpandido%26rlz%3D1C1FDUM_enBR502BR502

