
                                                  
 

EDITAL PARA SUBMISSÃO, APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE RESUMOS 
EXPANDIDOS NO PAIDEIA – II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DA UNIVALI 
 

 
A Diretora de Educação da Vice-Reitoria de Graduação e Desenvolvimento Institucional, o Diretor 
da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais e o Grupo de Pesquisa e Extensão Paideia divulgam 
regras para submissão, apresentação e publicação de produção científica no PAIDEIA – II 
Seminário Internacional de Iniciação Científica da UNIVALI, evento que ocorrerá na SEMANA 
INTEGRADA de 2022, no período de 06 a 10 de junho de 2022. 
 
A SEMANA INTEGRADA tem como objetivo promover o ensino, a pesquisa, a extensão de forma 
integrada entre as Escolas do Conhecimento articulados com a Internacionalização e as regras 
jurídicas das temáticas abordadas. 
 
Este edital de submissão, apresentação e publicação de produção científica se dirige a 
acadêmicos e professores de qualquer curso de graduação, de instituições nacionais e 
estrangeiras.  
 
Além das atividades de ensino, pesquisa, extensão, internacionalização, inovação e 
empreendedorismo que serão desenvolvidas durante a semana, será possível que o participante 
venha a apresentar e publicar resumos expandidos nas diversas áreas do conhecimento de acordo 
com as seguintes regras do PAIDEIA – II Seminário Internacional de Iniciação Científica da 
UNIVALI: 
 
 

Capítulo I – Da Data para Submissão e Resultados 
 

Art. 1º - A data para submissão dos resumos expandidos será do dia 16 de dezembro de 2021 
até o dia 16 de maio de 2022 às 23 horas e 59 minutos.  
 
Art. 2º - A lista dos resumos expandidos aprovados será publicada no site online do evento 
(www.univalipaideiasic.com.br) até o dia 30 de maio de 2022, cabendo aos autores a 
responsabilidade de consultar o resultado da seleção. 
 

Capítulo II - Do Procedimento para Submissão 
 

Art. 3º - A inscrição dos trabalhos deverá ser feita totalmente de modo online, por sistema ELIS 
ou outro que a UNIVALI sugerir. 
Parágrafo único. No ato de submissão do resumo, o autor deverá selecionar a opção de 
apresentação do trabalho, se será feita no modo presencial ou virtual (online). 
 
Art. 4º - Quanto aos valores das inscrições para autores de resumos: 
- Para alunos de graduação da UNIVALI – R$ 20,00 (vinte reais); 
- Para alunos de outras instituições nacionais – R$ 30,00 (trinta reais); 



                                                  
 

- Para alunos de instituições estrangeiras – R$ 50,00 (cinquenta reais). 
Parágrafo único. Todos os autores (exceto os orientadores) devem efetuar o pagamento referente 
à submissão do trabalho. O não pagamento da inscrição, resulta no não recebimento do certificado 
de apresentação e na não publicação do resumo nos anais do evento. 
 
Art. 5º - A submissão do resumo expandido deverá ser feita da seguinte forma: um anexo com a 
versão em formato WORD com identificação do(s) autor(es) e um anexo com a versão em 
formato PDF sem identificação do(s) autor(es) que será utilizada para a avaliação. 
 
Art. 6º - Cada autor poderá submeter até três resumos expandidos, admitindo-se resumos com no 
máximo três autores, sendo um deles o orientador. O orientador precisa ser professor com 
titulação de mestre ou doutor. Para os demais autores (não orientadores) não há exigência de 
titulação. 
Parágrafo 1º - Caso o resumo expandido tenha sido elaborado por mais de um autor, apenas um 
dos autores deve submeter o trabalho, adicionando os demais autores no sistema ELIS de 
inscrição. 
Parágrafo 2º - Para este edital, considera-se autor acadêmico de graduação. 
Parágrafo 3º - Os orientadores podem participar de um número ilimitado de trabalhos. 
Parágrafo 4º - Bacharéis em cursos de graduação e/ou alunos de cursos de pós-graduação 
(especialização, mestrado e doutorado) podem participar como autores de trabalhos, no entanto, 
apenas serão avaliados os resumos expandidos que contenham ao menos um acadêmico de 
graduação como autor. 
 
Art. 7º - Após a submissão do resumo expandido, não será permitida sua substituição, correção 
ou modificação de qualquer natureza. 
 
Art. 8º - Ao submeter o resumo expandido, o(s) autor(es) está(ão) cedendo os direitos sobre o 
conteúdo por período indeterminado, bem como os direitos de expor, publicar, reproduzir, 
armazenar e/ou de qualquer outra forma delas se utilizarem, concordando com esta condição de 
modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, desde já e de pleno direito, em caráter 
gratuito e sem qualquer remuneração, ônus ou encargo, em favor desta organização. 

 
Capítulo IV – Das Grandes Áreas de Produção Científica 

 
Art. 9º – Os resumos expandidos poderão ser desenvolvidos nas seguintes áreas (relacionadas 
às Escolas do Conhecimento): 
I – Educação, Relações internacionais e Direito 
II – Artes, Comunicação, Hospitalidade, Relações Internacionais e Direito 
III – Ciências da Saúde, Relações Internacionais e Direito 
IV – Negócios, Relações Internacionais e Direito 
V – Mar, Ciência, Tecnologia, Relações Internacionais e Direito 
VI – Temáticas de todas as Áreas Jurídicas e das Relações Internacionais 

 
Capítulo V – Do Cronograma 

 



                                                  
 

Art. 10 - O calendário obedece ao seguinte cronograma: 
 

Datas Atividades 

16/12/2021 Início do prazo para submissões de resumos 

16/05//2022 Último dia para submissões de resumos 

Até 30/05/2022 Divulgação dos resumos aprovados para a apresentação em cada área 

06 a 10/06/2022 
Períodos matutino, 
vespertino e 
noturno. 

Apresentação de trabalhos 

 
Capítulo VI - Das Normas para Redação do resumo expandido 

 
Art. 11 - Os resumos expandidos devem ter no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) páginas. 
 
Art. 12 - Natureza e elementos estruturadores básicos dos resumos: 
a) Os resumos deverão ser inéditos, escritos em português, inglês, espanhol ou italiano e atender 
ao seguinte conteúdo: título no idioma no qual foi escrito o resumo, título em outro idioma 
autorizado por este edital, nome dos autores e orientador, introdução, indicação de três palavras-
chave, problema de pesquisa, objetivo, método de pesquisa, resultados alcançados e referências 
bibliográficas; 
b) Estes tópicos devem estar claramente destacados/especificados em negrito ao longo do texto; 
c) Na identificação do(s) autor(es), em nota-de-rodapé, deve constar titulação, instituição à qual 
está ligado, país e endereço eletrônico para correspondência (e- mail); 
Obs. A identificação dos autores deve constar SOMENTE no arquivo Word. 
d) Para a submissão do resumo, observar o modelo que consta no Anexo deste Edital. 
 
Art. 13 - As normas metodológicas de estrutura dos resumos expandidos são as seguintes: 
a) letra em Fonte Arial, tamanho 12; 
b) espaço entre linhas: 1,5; 
c) margens de 3 cm; 
d) folha: A4; 
e) parágrafo: espaçamento posterior e anterior: 0 pontos; 
f) alinhamento justificado; 
g) entrada de parágrafo de 1,25 cm. 
 
Art. 14 - As citações e notas devem ser elaboradas atendendo aos seguintes requisitos: 
a) As citações textuais curtas (até três linhas) devem ser inseridas no texto, entre aspas e sem 
itálico; 
b) As citações textuais longas (mais de três linhas) devem vir em parágrafo independente, recuado 
da margem esquerda 4,0 cm, fonte Arial 10, espaçamento simples e sem aspas; 
c) A indicação de obras citadas deve ser feita em nota de rodapé e não em nota de fim de artigo 
(indicar a referência completa da obra na primeira citação e, após, evidenciar apenas nome do 
autor, o título da obra e o número da página); 



                                                  
 

d) Não serão aceitos resumos que usem o modo autor-data ou expressões como Op.Cit., Idem e 
Ibidem; 
e) O nome das obras deve ser grifado em negrito e não em itálico. 
 
Art. 15 - Os resumos expandidos assinados são de inteira e exclusiva responsabilidade dos 
autores. O conteúdo dos resumos assinados não reflete a opinião dos organizadores e 
coordenadores do Evento. 

 
Capítulo VII – Da Avaliação 

 
Art. 16 - A nota mínima para aprovação será 7,0 (sete vírgula zero). As notas serão classificadas 
por critérios atendidos de 0 (zero) a 10 (dez). 
Parágrafo único. Os avaliadores levarão em consideração na análise dos resumos, para além 
das regras já adotadas neste edital, a originalidade da pesquisa, a coerência entre problema, 
objetivo e metodologia, a qualidade da redação e a profundidade das referências bibliográficas. 

 
Capítulo VIII – Da Apresentação dos Resumos 

 
Art. 17 - Apenas um autor poderá apresentar o resumo expandido aprovado, tendo um limite de 7 
(sete) minutos para realizar sua apresentação. A apresentação deverá ser feita em um dos idiomas 
permitidos por este edital (português, inglês, espanhol ou italiano). 
Parágrafo único. A apresentação poderá ser feita nos modelos presencial ou virtual (online). Para 
aqueles que apresentarem no modelo virtual, é obrigatório que tenha(m) acesso à webcam e 
microfone funcionando adequadamente. Aqueles que tiverem interesse, podem entrar em contato 
previamente com a coordenação do evento para testá-los. 
  
Art. 18 – O autor deverá se organizar para estar presente e participar da apresentação de todos 
os trabalhos, e não apenas do próprio resumo expandido, devendo assim prestigiar as demais 
apresentações. 
 
Art. 19 - Todos os autores receberão certificado de apresentação de resumo expandido.  
 

Capítulo X – Normas da Publicação dos Anais 
 

Art. 20 – Todos os resumos expandidos aprovados e apresentados no evento, serão publicados 
em Anais de Evento, com ISSN. Desde já os autores dos trabalhos concordam com a cessão 
de seus direitos autorais para a publicação. 
 

Capítulo X – Disposições Finais 
 

Art. 21 - Serão desclassificados e excluídos do Seminário os resumos aos quais seja verificada, 
em qualquer uma de suas etapas, a não observância das disposições contidas no presente edital, 
ou que não atenda as normas de ética de publicação. 
 
Art. 22 - Os casos omissos serão dirimidos pela organização do evento. 



                                                  
 

Itajaí (SC), 16 de dezembro de 2021. 
 
 

Original firmado por: 
 
 

Prof. Dr. Rogério Corrêa 

Vice-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação 

Prof.ª Drª. Regina Célia Linhares Hostins 

Diretora de Educação da Vice-Reitoria de 
Graduação e Desenvolvimento Institucional 

 

Prof. Dr. José Everton da Silva 

Diretor da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais 
e Coordenador do Evento e Coordenador do 

Evento 

 

Prof. Dr. Tarcísio Vilton Meneghetti 

Coordenador do Evento 

 

 

Prof. Dr. Roberto Epifanio Tomaz 

Coordenador do Curso de Direito da UNIVALI no 
Campus Itajaí e Coordenador do Evento 

 

Prof. Dr. Clovis Demarchi 

Coordenador do Evento 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
 

ANEXO – MODELO DE RESUMO EXPANDIDO COM IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES 
(Word) 

 

TÍTULO DO RESUMO 

Título do resumo em outro idioma 

Autor(es):1 

Orientador(a):2 

(Coloque nome completo logo abaixo do título, à direita. Faça uma nota de rodapé identificando 

os aspectos principais de sua atividade profissional ou acadêmica, identifique seu curso, 

instituição e campus, seu endereço eletrônico). 

Área de pesquisa: 

 

Introdução: 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduç

ãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoInt

roduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodu

çãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoI

ntroduçãoIntrodução. 

Palavras-chave: Palavra-chave 1; Palavra-chave 2; Palavra-chave 3. 

 

Problema de pesquisa: 

ProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblema

depesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquisaProb

lemadepesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquis

a? 

 
1 Titulação, instituição à qual está ligado, país e endereço eletrônico para correspondência (e-
mail). 
2 Currículo do orientador. 



                                                  
 

Objetivo: 

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetiv

oObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObj

etivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

ObjetivoObjetivoObjetivo. 

Método de pesquisa: 

MétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesq

uisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquis

aMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaM

étododepesquisa. 

Resultados alcançados: 

ResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosRes

ultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalca

nçadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosRes

ultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalca

nçadosResultadosalcançados “citação direta curta entre aspas e sem itálico”.3  

ResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosRes

ultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalca

nçadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosRes

ultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalca

nçadosResultadosalcançadosResultadosalcançados:4 

Citação direta longa sem aspas e sem itálico- Citação direta longa sem 
aspas e sem itálico-Citação direta longa sem aspas e sem itálico-
Citação direta longa sem aspas e sem itálico-Citação direta longa sem 
aspas e sem itálico-Citação direta longa sem aspas e sem itálico-
Citação direta longa sem aspas e sem itálico. 

 
3 Indicação da obra citada. 
4 Indicação da obra citada. 



                                                  
 

ResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosRes

ultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalca

nçadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançados. 

Referências bibliográficas: (somente as citadas no resumo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

ANEXO – MODELO DE RESUMO EXPANDIDO SEM IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES (PDF) 

 

TÍTULO DO RESUMO 

Título do resumo em outro idioma 

 

Área de pesquisa: 

 

Introdução: 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduç

ãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoInt

roduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodu

çãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoI

ntroduçãoIntrodução. 

Palavras-chave: Palavra-chave 1; Palavra-chave 2; Palavra-chave 3. 

 

Problema de pesquisa: 

ProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblema

depesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquisaProb

lemadepesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquisaProblemadepesquis

a? 

Objetivo: 

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetiv

oObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObj

etivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

ObjetivoObjetivoObjetivo. 

Método de pesquisa: 



                                                  
 

MétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesq

uisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquis

aMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaMétododepesquisaM

étododepesquisa. 

Resultados alcançados: 

ResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosRes

ultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalca

nçadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosRes

ultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalca

nçadosResultadosalcançados “citação direta curta entre aspas e sem itálico”.5  

ResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosRes

ultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalca

nçadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosRes

ultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalca

nçadosResultadosalcançadosResultadosalcançados:6 

Citação direta longa sem aspas e sem itálico- Citação direta longa sem 
aspas e sem itálico-Citação direta longa sem aspas e sem itálico-
Citação direta longa sem aspas e sem itálico-Citação direta longa sem 
aspas e sem itálico-Citação direta longa sem aspas e sem itálico-
Citação direta longa sem aspas e sem itálico. 

ResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosRes

ultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalca

nçadosResultadosalcançadosResultadosalcançadosResultadosalcançados. 

Referências bibliográficas: (somente as citadas no resumo) 

 

 
5 Indicação da obra citada. 
6 Indicação da obra citada. 


