EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA A NOITE ACADÊMICA
2021 DO UNIFACIG – Manhuaçu - MG

Data do evento: 21 de maio de 2021

Com o intuito de fomentar a discussão dos reflexos e desdobramentos da
ciência no cenário pandêmico e desenvolver novas capacidades, incentivando
o aprendizado de novos e diferentes conhecimentos na ciência, o tema da
Noite Acadêmica do UNIFACIG deste ano é “Reflexos e Desdobramentos da
Ciência no Cenário Pandêmico: Estudos e Casos”.

Devido a situação nacional da pandemia do SARS-COV-2, que causa a doença
do Novo Coronavírus (COVID-19), e pensando na segurança de todos os
participantes do evento, a Noite Acadêmica acontecerá em formato on-line.
Informações

sobre

a

plataforma

do

evento

serão

disponibilizadas

posteriormente no site do evento.

ORIENTAÇÕES

PARA

A

SUBMISSÃO

E

APRESENTAÇÃO

DE

TRABALHOS:

Todos os trabalhos submetidos devem contemplar a temática do evento. Após
a avaliação e aceite dos trabalhos, conforme indicado pela comissão científica
do evento, poderá ser apresentada no formato Comunicação Oral on-line,
conforme Anexo 1. Informações sobre a plataforma de apresentação serão
disponibilizadas em momento oportuno por e-mail.

Os artigos serão analisados por uma comissão avaliadora. Como o processo
prevê apenas uma rodada de avaliação, em que os trabalhos serão analisados
pelos avaliadores e enviados aos autores para possíveis correções, os autores
devem ser cuidadosos com a apresentação técnica e também com a sintaxe e

a ortografia, sob pena de recusa do trabalho. Todas as instruções do edital e
do modelo de artigo devem ser lidas antes do início da confecção do artigo.

Os trabalhos selecionados para a apresentação (1º Ato) deverão seguir o
template

de

apresentação,

disponível

no

link

realizada

através

http://gg.gg/templatenoiteacademica.
.
1. SUBMISSÃO DE TRABALHOS
A

submissão

dos

trabalhos

deverá

ser

do

link

https://forms.gle/NRPuHawGWSmepHMm6 até o dia 12 de maio de 2021. Os
trabalhos

submetidos

devem

seguir

o

modelo

do

link:

http://gg.gg/noiteacademica2021 (não será necessário o Resumo em Inglês).
O arquivo deve ser enviado em formato .doc (Word) e nomeado como “Nome
do curso – título do artigo”.

IMPORTANTE: A submissão de trabalhos não garante sua inscrição no evento.
A inscrição deve ser realizada no site do Sympla através do link
https://www.sympla.com.br/noite-academica---unifacig__1185348.

2. ÁREAS PARA SUBMISSÃO
Os trabalhos devem ser inscritos em uma das áreas de acordo com seu curso:
ÁREA 1 – Gerenciais (Administração, Ciências Contábeis, Marketing, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos, Logística);
ÁREA 2 – Direito;
ÁREA 3 – Saúde (Educação Física, Enfermagem, Medicina, Odontologia,
*Psicologia);
ÁREA 4 – Sociais (Serviço Social, Pedagogia e Licenciaturas, **Psicologia);
ÁREA 5 – Engenharias e Arquitetura;
ÁREA 6 – Medicina Veterinária e Gestão Ambiental;
* Psicologia – Trabalhos ligados à área da saúde
** Psicologia - Trabalhos ligados à área da educação e à área organizacional,

3. ANAIS ELETRÔNICOS DO EVENTO (ON-LINE)
Só serão publicados nos anais eletrônicos (on-line) os trabalhos aprovados e
revisados.

Cada

trabalho

será

avaliado

individualmente,

sendo

de

responsabilidade dos autores procederem com as correções sugeridas pelos
avaliadores.

4. DATAS IMPORTANTES:
Data limite para submissão de trabalhos (Google Forms): 12/05/2021;
Data limite para inscrição no evento (Sympla): 19/05/2021;
Data de divulgação dos trabalhos com classificação: 18/05/2021.

5. CERTIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO:
Os discentes participantes da Noite Acadêmica terão direito aos seguintes
certificados:
Certificados que o Discente pode alcançar
com o evento

Horas

Participação na Noite Acadêmica – 1ª e 2ª Etapas

5h

Artigos publicados nos anais da Noite Acadêmica

5h

Apresentação de Artigo na Noite Acadêmica

-

Premiação de Artigo na Noite Acadêmica

1º lugar - Certificado por área

Prêmio Científico Doutor Michel Hannas

1º lugar Geral
R$500,00

CONDIÇÕES GERAIS:
A submissão de trabalhos deverá observar as seguintes condições gerais:
•

Todos os participantes do evento devem ser inscrever pelo Sympla;

•

Cada trabalho poderá ter, no máximo, 7 autores, sendo 6 alunos e,
obrigatoriamente, 1 professor;

•

É de responsabilidade do autor principal cadastrar os nomes e os emails de todos os co-autores;

•

Na inscrição do trabalho, deverá estar indicado a Área de Submissão ao
qual se vincula;

•

O trabalho pode ser fruto de atividade docente, relatório de pesquisa
(parciais ou finais) e de relato de experiências no âmbito da formação.

•

O conteúdo do trabalho apresentado é de exclusiva responsabilidade
dos autores.

• Youtube
• 20h30-22h30.
• Transmissão ao
vivo dos
trabalhos
selecionados
para debate.

PREMIAÇÃO DOUTOR MICHEL HANNAS

• Google Meet
• 19h-20h.
• Apresentação
dos trabalhos
selecionados
por área.

DEBATE

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Anexo 1

• Youtube
• 22h30
• Premiação
para o
melhor
trabalho do
evento.

