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EDITAL DE SUBMISSÃO DO I CONGRESSO INTERNACIONAL  

DE ACESSIBILIDADE DA UNIVALI 
 
O I Congresso Internacional de Acessibilidade da Univali irá reunir profissionais e 

estudantes da área da inclusão e tem como objetivo fornecer informações sobre 
pesquisa, ensino e intervenção voltada ao tema da inclusão e da acessibilidade.  

O CIAU compõe uma das estratégias vinculadas ao Núcleo de Acessibilidade da 
Univali para promover a inclusão de pessoas com deficiência na universidade, conforme 
amparado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Art. 27, que institui a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A partir disso, o evento se justifica, pois:  

 
1) Irá auxiliar no aprimoramento do sistema educacional da universidade, que deve 

visar a garantia condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por 
meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e 
promovam a inclusão plena;  

2) Promoverá pesquisas e eventos voltados para o desenvolvimento de novos 
métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e/ou de 
recursos de tecnologia assistiva;  

3) Permitirá a articulação multiprofissional para promoção de conhecimentos 
voltadas à implementação de políticas públicas. 

 
Os objetivos do evento são o de promover conhecimento mediante palestras, visita 

técnica e rodas de conversa aos alunos, professores e comunidade sobre os temas 
relacionados à inclusão de pessoas com deficiência (tipos de acessibilidade, evitar 
capacitismo, práticas inclusivas nas universidades, etc.); possibilitar a socialização e 
qualificação das atividades de ensino, pesquisa e extensão de diferentes setores da 
Universidade; produzir conhecimento teórico sobre os temas relacionados à inclusão da 
pessoa com deficiência, e; divulgar achados entre a comunidade científica por meio de 
congressos e eventos que abordam a temática da inclusão. 

O evento incluirá palestras, workshops, visitas técnicas e exposições oferecidos por 
pesquisadores e profissionais com vasta e reconhecida experiência, a convite da 
comissão organizadora, além de convidados internacionais. Também contará com 
sessões de Mostra Científica, em que são apresentadas pesquisas realizadas por 
profissionais de saúde, da educação e estudantes de graduação e pós-graduação, via 
submissão.  O CIAU está aberto para o público em geral, brasileiros e estrangeiros, 
interessados em Inclusão e Acessibilidade, bem como em áreas correlatas, que poderão 
participar como apresentadores ou ouvintes. Serão aceitos trabalhos em língua 
portuguesa, espanhola e inglesa para participantes convidados.  

 
DAS INSCRIÇÕES  
 
As inscrições deverão ser realizadas através do site oficial do evento 

(https://bit.ly/3MRjS4d). Solicitamos especial atenção ao preenchimento dos campos do 
formulário, porque dele depende o posterior contato com os participantes, a emissão 
correta de certificados, o planejamento da Mostra Científica sem sobreposição de 
atividades para um mesmo apresentador, entre outros itens importantes da organização.  

Todos os participantes deverão estar inscritos no CIAU. Cada inscrição permitirá a 
submissão ilimitada como apresentador os quais poderão ser submetidos para eixos 
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diferentes de apresentação. Não é necessária inscrição de todos os autores dos 
trabalhos, apenas daqueles que participarão e/ou apresentarão trabalhos no CIAU. É 
possível ainda ser coautor de um número ilimitado de trabalhos. Todos os inscritos 
receberão certificado de participação. 

 
DA COMISSÃO CIENTÍFICA  
 
A Comissão Organizadora formará uma Comissão Científica, responsável por 

analisar as propostas encaminhadas. A Comissão Científica se reserva o direito de 
realocar, remanejar e redimensionar os trabalhos quando avaliado que o mesmo não 
está condizente ou seria mais adequado para outro eixo. Esta Comissão terá ainda 
plenos poderes para aceitar ou recusar as propostas, com o objetivo de garantir uma 
integração das atividades do CIAU e evitar repetição de tema.  

A Comissão Científica será formada por professores e pesquisadores, em dia com 
suas obrigações legais, que possuam titulação de Mestre ou Doutor (ou equivalente) e 
experiência na área em que proferirem pareceres. A composição se dará por indicação 
da Comissão organizadora. À Comissão Científica caberá avaliar, aceitando ou 
recusando as propostas submetidas via sistema online, tomando por base os critérios de 
observância das normas do Congresso, além da pertinência científica, da clareza e da 
objetividade necessários para um trabalho científico.  

 
DAS NORMAS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS  
 
Ao inscrever o resumo, o participante responsável pela submissão deverá indicar 

uma área temática na qual o trabalho se insere: 
I. Políticas Públicas e Inclusão  
II. Subjetividades e Inclusão  
III. Tecnologias e Acessibilidade 

 
DAS NORMAS PARA A PREPARAÇÃO DOS RESUMOS  
 
Os resumos devem ser submetidos via sistema no site do CIAU 

(https://bit.ly/3MRjS4d). Devem ser enviados em arquivo em formato Word, e o mesmo 
não pode exceder o tamanho de 5 mega.  

O resumo deverá ser apresentado sem citações e parágrafos contendo entre 300 
e 400 palavras (2.000 caracteres com espaço no mínimo e 2.800 caracteres com espaço 
no máximo). Os resumos devem ser estruturados sem subdivisões e devem conter em 
sua estrutura introdução nos seguintes tópicos: introdução, objetivos, método, resultados 
e conclusão. Deverão ser inseridas as referências, contudo, estas não devem ser 
contabilizadas nos caracteres do resumo. Cada resumo deverá apresentar claramente 
os objetivos do trabalho, incluindo-se os aspectos mais relevantes da literatura na área 
e descrever materiais e métodos, envolvendo participantes, equipamentos, técnicas e 
outras estratégias utilizadas.  

A descrição dos resultados deve conter a síntese do que foi obtido e, no caso de 
pesquisas, explicitar as medidas e os resultados de provas estatísticas ou outras técnicas 
aplicadas. A conclusão deve estar baseada nos dados apresentados, sendo conveniente 
que sejam feitas referências aos objetivos ou hipóteses anteriormente descritas.  

Baixe o modelo do resumo aqui: https://bit.ly/3rz6Obz  
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DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS  
 
Os critérios de aprovação do resumo serão: 1) CIENTIFICIDADE: Adequação dos 

métodos aos resultados e conclusões encontrados, de 0 a 3 pontos; 2) INOVAÇÃO: 
Apresentação de propostas e/ou temas inéditos e/ou inovadores voltados à promoção 
da inclusão, de 0 a 3 pontos; 3) POLÍTICA PÚBLICA: Articulação com a promoção da 
inclusão na sociedade, de 0 a 3 pontos; 4) : ESCRITA: Qualidade do texto e profundidade 
da discussão proposta, de 0 a 1 ponto. 

O ponto de corte de aprovação dos trabalhos para serem apresentados deve ser 
no mínimo de 6 pontos. 

 
DA APRESENTAÇÃO  
 
Todos os proponentes de trabalhos deverão estar inscritos no CIAU. O envio do 

resumo deverá ser realizado após sua inscrição online através de sua ÁREA RESTRITA, 
impreterivelmente, até o dia 30/06/2022 às 23h59 (horário de Brasília), podendo sofrer 
alterações postergadas à critério da Comissão Científica.  

As propostas dos resumos devem ser elaboradas rigorosamente de acordo com as 
instruções. Propostas incompletas ou em formato diferente das normas não serão 
analisadas. O texto dos resumos será publicado nos anais conforme submetido. Nesse 
sentido, solicitamos especial atenção às normas quanto à estrutura e ao uso adequado 
da linguagem. Eles deverão apresentar uma síntese da pesquisa contendo: título, 
autores, filiação institucional, introdução, método, resultados, conclusões, palavras-
chave e referências (seguindo as normas da ABNT). Vale frisar que as referências não 
deverão ser contabilizadas como caracteres do resumo. 

Após aprovação do resumo submetido, o autor receberá antecipadamente 
instruções contendo data e horário para interação, por meio do banner, entre autor e 
avaliador de forma presencial. Os resumos serão avaliados por sua qualidade científica 
e segundo as normas indicadas acima.  

Ao submeter sua proposta o participante estará ciente e de acordo que o horário e 
data de sua apresentação será decidida pela Comissão Organizadora e deverá ser 
obedecida pelo participante. Os trabalhos submetidos devem se referir a experiências ou 
relatos de pesquisa completos ou preliminares, assim como revisões de literatura. Estas 
propostas devem ser encaminhadas diretamente para a Comissão Organizadora dentro 
do prazo estabelecido e divulgado.  

 
DOS CERTIFICADOS  
 
Todos os inscritos receberão o certificado de participação no CIAU. Os 

participantes apresentadores dos resumos via banner receberão 01 (um) certificado por 
apresentador, contendo o nome do autor, apresentador e de seus coautores. Os 
certificados estarão disponíveis eletronicamente, no sistema Elis, após o final do evento, 
sendo responsabilidade do participante/apresentador acessar os mesmos via sua área 
restrita. 
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A PUBLICAÇÃO DE RESUMOS  
  
Os resumos das atividades selecionadas para apresentação durante o CIAU serão 

publicados no site da UNIVALI. Recomendamos que as normas para preparação de 
resumos sejam observadas em todos os seus aspectos (número de palavras, formato, 
referente a trabalho concluído, com explicitação de objetivos, embasamento teórico, 
método detalhado, resultados e conclusões). Solicitamos atenção à ortografia tendo em 
vista a qualidade da publicação. Os resumos devem obedecer rigorosamente às Normas 
para preparação de resumos.  

 
DOS DIREITOS AUTORAIS E USO DE IMAGENS  
 
O autor declara se responsabilizar pelo o ônus relativo aos direitos autorais de 

textos, imagens, vídeos e outros meios utilizados no trabalho que será publicado nos 
anais do CIAU 2022. Retifica a autorização para a UNIVALI a utilizar, editar, publicar, 
reproduzir, por meio de jornais, revistas, imagens, conteúdos e qualquer informação, sem 
restrição de espécie alguma. Autoriza ainda o uso de suas imagens em todo e qualquer 
material da CIAU, seja por meio de fotos, documentos e outros meios de comunicação, 
para ser utilizada em campanhas institucionais, sejam essas destinadas à divulgação ao 
público em geral e/ou apenas para uso interno desta Instituição. A presente autorização, 
ainda, é concedida a título gratuito, abrangendo o uso das imagens acima mencionadas 
em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, apenas 
exemplificativamente, das seguintes formas: folhetos em geral (encartes, mala direta, 
catálogo etc.); folder de apresentação; anúncios em revistas e jornais em geral; home 
page e mídia eletrônica. Os autores e coautores inscritos, declaram que autorizam o uso 
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem 
ou a qualquer outro.  

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
Qualquer dúvida sobre a submissão de trabalhos, nos contate pelo e-mail: 

nauinstitucional@univali.br, telefone (47) 3341-7556 ou presencialmente na sala 104 do 
bloco 01. 
 
Itajaí, 28 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
Comissão Organizadora do  
I Congresso de Acessibilidade da Univali 
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