
 

 

X UNIVERSO ATENEU E 

VII JORNADA CIENTÍFICA ATENEU – VI JOCA 

INOVAR E EMPREENDER 

16 A 18 DE NOVEMBRO  – Fortaleza/Ceará 

 

 

1 OBJETIVOS DO EVENTO 

 

1.1 Divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelo corpo discente e docente dos Cursos de 

Graduação e Pós-Graduação da UniAteneu nas modalidades presencial e  EAD e de outras Instituições de 

Ensino Superior do país. 

1.2 Avaliar os trabalhos desenvolvidos por alunos vinculados aos Programas de Iniciação 

Científica, Monitoria e de Pós-Graduação. 

1.3 Promover a integração ensino-pesquisa-extensão entre os corpos discente e docente. 

 

1.4 Incentivar o intercâmbio com pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior. 

 

 

2 PÚBLICO-ALVO 

 

Estudantes, professores, gestores, pesquisadores, profissionais das diversas áreas do conhecimento e 

outros atores sociais, vinculados ou não aos Cursos de Graduação e Pós-Graduação de Instituições de 

Ensino Superior. 

 

3 ÁREAS DO CONHECIMENTO E EIXOS TEMÁTICOS 

 

 

3.1 Área da Saúde: 

Eixos temáticos: 

3.1.1 Política, gestão, planejamento e avaliação de serviços e programas de saúde; 

3.1.2 Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças; 

3.1.3 Pesquisa e Inovação em Saúde; 

3.1.4 Formação e educação de profissionais da saúde; 

3.1.5 Trabalho, cuidado e assistência à saúde; 

3.1.6 Saúde e Ambiente; 

3.1.7 Saúde, alimentação e nutrição; 

3.1.8 Atenção e Assistência Farmacêutica; 

3.1.9 Clínica e Saúde Bucal  

3.1.10  Desenhos metodológicos de pesquisas em saúde 



 

 

3.1.11 Atualidades e inovações na área da saúde  

3.1.12 Empreendedorismo em Medicina Veterinária  

3.1.13 Clínica Psicopatologias e Processos de Subjetivação  

 

 

3.2 Área de Tecnologia e Exatas: 

Eixos temáticos: 

3.2.1 Tecnologias e desenvolvimento humano; 

3.2.2 Tecnologia e inovações na atualidade; 

3.2.3 Políticas, gestão e produção de tecnologias; 

 

 

3.3 Área de Humanas e Artes: 

Eixos temáticos: 

3.3.1 Subjetividades e diversidade de gêneros; 

3.3.2 Epistemologias, Filosofia e Ciências Humanas; 

3.3.3 Interdisciplinaridades, Multiculturalismo e Arte; 

3.3.4 Artes cênicas e expressões corporais; 

3.3.5 Linguagens e Artes Visuais 

3.3.6 Formação docente  

3.3.7 Inclusão e Ludicidade  

 

 

3.4 Área Ciências Sociais e Aplicadas: 

Eixos temáticos: 

3.4.1 Ciências Sociais e Sociedade; 

3.4.2 Expressões culturais, patrimônio e cidades; 

3.4.3 Ciências políticas e democracia; 

3.4.4 Antropologia 

3.5 Área das Engenharias e Arquitetura 

Eixos temáticos: 

3.5.1 Ciências exatas, engenharias e suas aplicações; 

3.5.2 Engenharias e suas contribuições para a sustentabilidade; 

3.5.3 Produção do espaço urbano: do território a cidades  

3.5.4 Tipologias e constituintes projetuais na arquitetura  
 

3.6 Área da Educação a distância 



 

 

Eixos temáticos:  

3.6.1  Uso de Tecnologias Educacionais e Inovação 

3.6.2  Metodologias Ativas 

 

4 INSCRIÇÕES 

 

As inscrições no evento serão realizadas a partir do dia 17/10/2022, exclusivamente de forma 

remota, por meio da plataforma EVEN3  

5 VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

 

 

1º Lote 

 

 

R$ 60,00 

2º Lote 
 

R$ 80,00 

3º Lote 
 

R$ 100,00 

 

 

6 TIPOS DE TRABALHOS 

 

6.1 Serão aceitos trabalhos nos formatos a seguir: 

6.1.1 Resumo Simples: Os trabalhos poderão ser encaminhados, sob a forma de resumo simples 

(mínimo 2.000 e máximo 2.500 caracteres com espaço). A totalidade de caracteres do resumo 

inclui: introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. 

6.1.2 Resumo Expandido (concorrendo prêmio): Os trabalhos poderão ser encaminhados, sob 

a forma de resumo expandido (mínimo 4.000 e máximo 6.000 caracteres com espaço). A 

totalidade de caracteres do resumo inclui: introdução, objetivos, metodologia, resultados e 

conclusão. 

 

 

7 SUBMISSÃO E ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 

 

7.1 A submissão dos resumos serão realizados pela plataforma EVEN3 no seguinte link:  

7.2 As modalidade de resumo expandido será exclusiva para concorrer a premio  



 

 

7.3 Os resumos deverão ser escritos de acordo com o modelo apresentado no ANEXO I, sob pena de 

não ser aceito.  

7.4 Após a data final de submissão do trabalho, não haverá mais a possibilidade de submissão 

de trabalhos. 

7.5 Cada aluno poderá inscrever, no máximo, 2 (dois) trabalhos como autor principal. 

7.6 Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas pelo evento. 

7.7 Cada trabalho poderá ter, no máximo, cinco autores e um orientador para alunos de graduação e 

seis atores para profissionais graduados ou estudantes de pós-gradução nas modalidades apresentadas 

no edital 

7.8 Os autores são responsáveis pela revisão ortográfica e do trabalho. 

7.9 Uma vez que o trabalho tenha sido aceito ou recusado, não cabem recursos quanto ao resultado, ao 

reenvio e à exclusão. 

7.10 Não cabem recursos quanto à prorrogação do prazo de inscrições. 

7.11 Não serão aceitos trabalhos submetidos por qualquer outro meio, tampouco, após o prazo final 

de recebimento estabelecido. Assim, recomenda-se o envio do artigo com antecedência, uma vez que 

o Centro Universitário Ateneu não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência de 

eventuais problemas técnicos e congestionamentos. 

 

8 AVALIAÇÃO/DIVULGAÇÃO DA APROVAÇÃO 

8.1 Os trabalhos serão analisados por uma Comissão de Avaliação, previamente escolhida pela 

Comissão Científica do evento. 

8.2 Os trabalhos aprovados serão divulgados no site do evento na Plataforma da Even3 e no site 

institucional da UNIATENEU  

9 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

9.1 As modalidades de apresentação de trabalhos serão nas modalidades e-poster e comunicação Oral 

  

9.1.1 E-poster: Modalidade de apresentação presencial em formato de poster digital  seguindo ao layout 

do evento.. O tempo de apresentção será de 05 minutos.  

9.1.2 Comunicação Oral: Modalidade de apresentação presencial em apresentação de Power Point 

seguindo ao layout do evento. O tempo de apresentação será de 15 minutos.  

9.2  As apresentação dos trabalhos para os participantes EAD ( docentes e discentes matriculados na 

cursos EAD)  a modalidade de apresentação será de forma remota.  

9.3 Os eventos Mostra Acadêmica de  extensão e Apresentação de  Projetos Interdisciplinares ocorerão 

dentro do Universo Ateneu. A participação dos discentes nesses eventos não estará inclusa na 

inscrição  do evento, pois esses fazem parte do calendário acadêmico da instituição e de atividades 

desenvolvidas pelos discentes da UNIATENEU.  

9.4  Em decorrencia da apresentação de atestado médido,  algum dos co-autores do trabalho poderá 

realizar a apresnetação do trabalho no evento.  

9.5 Para apresentação do trabalho cada apresentador deverá trazer seu e-poster ou slide de comunicação 

oral em mídia própria (PEN-DRIVE, CELULAR, EMAIL)  para apresentação.  

 



 

 

10 TRABALHOS CONCORRENDO A PRÊMIO 

10.1 Será conferido ao trabalho  considerado de melhor qualidade premiação, apreciado por uma 

Comissão de Avaliação, previamente escolhida pela Comissão Científica do evento. 

10.1.1 Serão outorgados CERTIFICADOS DE MENÇÃO HONROSA ou premiação  aos 

trabalhos classificados em: 1º. Primeiro. 2º. Segundo e 3º. Terceiro 

10.1.2 Os trabalhos que concorrerão ao Prêmio serão apresentados na comunicação oral e 

deverão ser na modalidade resumo expandido  

10.1.3 Os trabalhos indeferidos na modalidade de resumo expandido serão remanejados para 

apresentação na modalidade e-poster  

 

11 CALENDÁRIO DO EVENTO   

 

 ATIVIDADES  DATAS  

Inicio das incrições  17/10/22 à 07/11/22 

Período de Inscrição e Submissão 17/10 à 07/11/22 

Resultados dos Resumos  10/11/2022 

Entrega de Kits – Presencial  10 e 11/11/2022 

Cerimônia da Abertura  16/11/2022 

Workshops  17/11/2022 

Apresentação de trabalhos/ P. I/ Mostra Acadêmica/ Programação 

Cultural 

18/11/2022 

 

 
12 DEMAIS SITUAÇÕES  

 

12.1 As situações não apresentadas no edital serão analisadas e julgadas pela comissão organizadora 

do evento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


