SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
NITERÓI
EDITAL N° 005/2016
O presente Edital torna pública a abertura de inscrições e estabelece as diretrizes
gerais para participação na II Mostra Acadêmico-Científica de Niterói: Educação,
Ciência, Tecnologia e Inovação, promovida pela Secretaria de Educação, Ciência e
Tecnologia de Niterói e pela Fundação Municipal de Educação de Niterói, em parceria
com o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia – COMCITEC e com o Conselho
Municipal de Educação - CME, que será realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2016,
como parte da programação da XII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em
Niterói.
1- DA FINALIDADE
Considerando a vocação da cidade de Niterói para a pesquisa e a produção do
conhecimento, em função de sua peculiaridade por sediar diversas instituições de ensino
superior e ainda importantes centros de pesquisa, a II Mostra Acadêmico-Científica de
Niterói tem com o objetivo incentivar e divulgar a produção acadêmico-científica na
cidade de Niterói.
O evento propõe oportunizar às redes municipais, estaduais, federal e escolas
privadas, às fundações, aos núcleos de pesquisa e extensão das universidades, aos
institutos de pesquisas científicas e tecnológicas, um espaço para exposição,
apresentação e discussão de suas pesquisas, a fim de integrar universidades, escolas de
educação básica e institutos de pesquisa com a sociedade niteroiense.
2- DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A II Mostra Acadêmico-Científica de Niterói tem como objetivos específicos:
I. democratizar o acesso à produção científica na cidade de Niterói;
II. promover discussões entre os grupos de pesquisa e extensão;

III. propiciar o intercâmbio de informações científicas e experiências entre os alunos e
docentes das Instituições de Ensino Superior, das escolas de educação básica e de
institutos de pesquisas;
IV. incentivar e valorizar o desenvolvimento de projetos com o intuito de promover a
leitura, a produção, a interpretação, a análise e a discussão de temas científicos e
tecnológicos;
V. estimular a utilização da linguagem científica para além do meio acadêmico.

3- DA PARTICIPAÇÃO E DAS INSCRIÇÕES
Poderão participar da II Mostra Acadêmico-Científica de Niterói alunos
universitários e pós-graduandos, pesquisadores das universidades, dos institutos de
pesquisa, das comunidades científicas, profissionais das redes municipais, estaduais e
federal e de escolas privadas e pesquisadores das demais instituições que desenvolvam
estudos nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação.
A inscrição para apresentação de trabalhos deverá ser realizada através do site
www.educacaoniteroi.com.br, no período de 14 a 25 de setembro de 2016, conforme
descrito no cronograma (Anexo A), com os dados solicitados no formulário de inscrição
(Anexo B), acompanhado de um resumo do trabalho contendo entre 1500 (mil e
quinhentos) e 2000 (dois mil) caracteres (com espaço), em formato PDF. Os autores
poderão se inscrever em 2 (duas) modalidades: artigo e relato de experiência.
O proponente poderá submeter 01 (um) trabalho como autor e outro como coautor
em cada modalidade (artigo e relato de experiência), sendo que cada trabalho proposto
poderá ter no máximo 03 (três) coautores. Os trabalhos deverão ser oriundos de
pesquisas concluídas ou em andamento. A apresentação será realizada em forma de
comunicação oral, em data e horário definidos pela Comissão Organizadora.
Caberá ao Comitê Científico selecionar os trabalhos, observando os critérios
técnicos estabelecidos para a II Mostra Acadêmico-Científica de Niterói, quais sejam:
adequação do artigo ao eixo temático indicado, coerência e relevância do trabalho. A
divulgação dos trabalhos aprovados estarão disponíveis no site da Fundação Municipal
de Educação de Niterói, no endereço eletrônico www.educacaoniteroi.com.br, a partir
de 07 de outubro de 2016.
O autor cujo resumo for selecionado, deverá enviar até o dia 31 de outubro de 2016,
um artigo contendo de 8 (oito) até 10 (dez) páginas e/ou relato de experiência de 5

(cinco) a 8 (oito) páginas, ambos em extensão Word (doc), em formulário específico no
site www.educacaoniteroi.com.br. O não cumprimento do prazo impedirá a publicação
do trabalho nos Anais do evento.
A inscrição para os participantes que não apresentarão trabalhos será realizada nos
dias e locais do evento. Todas as inscrições serão gratuitas.

4- DA

ELABORAÇÃO

DO

RESUMO,

DO

TRABALHO

E

DA

APRESENTAÇÃO
O resumo do trabalho deverá conter entre 1500 (mil e quinhentos) e 2000 (dois mil)
caracteres (com espaço), em PDF, folha A4, Fonte Times New Roman 12, espaçamento
simples e deverá explicitar:
a) Título do trabalho;
b) Eixo Temático;
c) Identificação do autor, possíveis coautores e instituições a que pertencem (alinhado à
direita, logo abaixo do eixo temático);
d) Texto do resumo e
e) 3 (três) palavras-chave.
O artigo deverá apresentar entre 8 (oito) e 10 (dez) páginas e o relato de experiência
entre 5 (cinco) e 8 (oito), de acordo com as normas da ABNT, Formato A4, Fonte Times
New Roman 12, Espaço 1.5, extensão Word (doc) e conter:
a) Título do trabalho (centralizado, negrito e em caixa alta);
b) Eixo Temático (alinhado à direita, logo abaixo do título);
c) Identificação do autor, dos possíveis coautores, seguido das instituições a que
pertencem e do e-mail (alinhado à direita, logo abaixo do eixo temático);
d) Resumo (entre setecentos e mil caracteres, espaçamento simples, fonte 10)
e) 3 (três) palavras-chave;
f) Texto completo;
g) Referencial bibliográfico, contendo apenas os autores citados.
Na comunicação oral, será necessária a presença de pelo menos um dos autores.
Cada apresentação terá o prazo de 15 (quinze) minutos, seguida de comentários dos
coordenadores dos eixos e debates. A Comissão Organizadora disponibilizará no dia do
evento data show e notebook.

5- DOS EIXOS TEMÁTICOS
Para inscrição de trabalhos, o participante deverá optar pelo eixo que melhor se
adeque ao seu artigo/relato de experiência.
EIXOS TEMÁTICOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gestão e Políticas Públicas em Educação
Formação de Professores
Educação Básica
Ensino Superior
Tecnologia e Inovação
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Ciências Biológicas e da Saúde
Linguística, Letras e Artes
Ciências Exatas, da Terra e Agrícolas

6- DA CERTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO
Os trabalhos selecionados e entregues até o dia 23 de novembro serão publicados
nos Anais da II Mostra Acadêmico-Científica de Niterói: Educação, Ciência,
Tecnologia e Inovação. Os autores serão responsáveis pela correção ortográfica e
gramatical de seu texto. Só serão publicados os trabalhos que forem apresentados na
forma de comunicação oral na II Mostra Acadêmico-Científica de Niterói, conforme
item 4 deste edital.
Os certificados de participação e de apresentação de trabalhos serão emitidos por
meio eletrônico.
7- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Caberá aos inscritos cumprir todas as disposições contidas neste Edital. A
inobservância das normas estabelecidas implicará no indeferimento do trabalho para
apresentação na II Mostra Acadêmico-Científica de Niterói.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Niterói, 13 de setembro de 2016.

ANEXO A

CRONOGRAMA DA I MOSTRA ACADÊMICO-CIENTÍFICA DE NITERÓI:
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Inscrições com envio do resumo através do site De 14 a 25/09 /2016
www.educacaoniteroi.com.br
Divulgação dos trabalhos aprovados
Até 07/10/2016
Divulgação da programação
14/10/2016
Apresentação dos trabalhos
18 e 19/10/2016

ANEXO B
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DA II MOSTRA ACADÊMICO-CIENTÍFICA DE
NITERÓI: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
TÍTULO DO TRABALHO:
EIXO TEMÁTICO:
MODALIDADE DO TRABALHO: ( ) ARTIGO ( ) RELATO DE EXPERIÊNCIA
INSTITUIÇÃO:

AUTOR:
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
E-MAIL:
TELEFONE FIXO:

CELULAR:

ENDEREÇO:
HÁ COAUTORES: (

) SIM

(

) NÃO
INSTITUIÇÃO:

COAUTOR 1:
E-MAIL:
TELEFONE FIXO:

CELULAR:

COAUTOR 2:

INSTITUIÇÃO:

E-MAIL:
TELEFONE FIXO:

CELULAR:

COAUTOR 3:

INSTITUIÇÃO:

E-MAIL:
TELEFONE FIXO:

CELULAR:
EIXOS TEMÁTICOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gestão e Políticas Públicas em Educação
Formação de Professores
Educação Básica
Ensino Superior
Tecnologia e Inovação
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Ciências Biológicas e da Saúde
Linguística, Letras e Artes
Ciências Exatas, da Terra e Agrícolas

