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___________________________________________________________________________

NOTA DE ABERTURA
É com muito entusiasmo e satisfação que o Núcleo de Pesquisa do Centro Universitário Ateneu UniATENEU anuncia a realização do seu 9º Universo Ateneu e a 6ª Jornada Científica Ateneu - JOCA, entre os
dias 02 a 04 de dezembro de 2020, em Fortaleza/Ceará, EXCLUSIVAMENTE DE FORMA REMOTA, por meio da
plataforma da Microsoft TEAMS, tendo como tema central "Desafios da produção do conhecimento nas
Instituições de Ensino Superior: interfaces com as distintas práticas profissionais".
Em tempos de isolamento e distanciamento social causados pela avassaladora pandemia causada pelo
novo coronavírus (SARS-CoV-2), estamos aguardando a participação virtual e remota de estudantes,
professores, gestores, pesquisadores, profissionais das diversas áreas do conhecimento e outros atores sociais
para promover uma ampla discussão sobre a importância da ciência e da pesquisa na e para a construção do
conhecimento e ressignificação da prática profissional de distintos campos e áreas do saber.
Nossa proposta é tornar o diálogo e as discussões acadêmicas cada vez mais inclusivas e diversificadas,
privilegiando os distintos saberes nas várias áreas do conhecimento nas palestras, nos minicursos e nos demais
espaços da programação científica, em busca de maior democratização do conhecimento e do respeito nas
relações interpessoais.
Convidamos vocês a compor essa discussão junto conosco e fazer desses eventos um espaço para
construir conhecimentos, lutar pelar ciência e potencializar a pesquisa nas Instituições de Ensino Superior no
estado do Ceará, no Nordeste e no Brasil.

Núcleo de Pesquisa – UniATENEU.
Prof. Dr. Carlos André Moura Arruda
Presidente do Evento

CONVOCATÓRIA E EDITAL DOS EVENTOS
O Universo Ateneu é um evento institucional que promove a educação continuada e a interação
acadêmico e científico entre alunos e professores da Graduação e da Pós-Graduação. Uma possibilidade de
abertura de um diálogo interdisciplinar consiste nos eventos internos dentro do Universo Ateneu que são:
Jornada Científica, Encisa, Exponeuro e Mostra da Iniciação Científica.
Esse é o momento em que é possível uma troca de experiências entre os alunos e professores de todas
as áreas de ensino do Centro Universitário Ateneu, bem como de outras Instituições de Ensino Superior, não
esquecendo da rica participação dos bolsistas de Monitorias, Iniciação Científica, Liga Acadêmica e Grupos de
Estudos. Ainda, a importância da participação do corpo docente e coordenadores de todas as áreas e
coordenação institucional, de forma que todos possam refletir sobre suas práticas no âmbito do Ensino e da
Pesquisa Científica.
O evento será realizado em três dias: 02/12/2020, 03/12/2020 e 04/12/2020, de forma
exclusivamente virtual e remota, e contará com a participação da comunidade acadêmica de todos as
Unidades do Centro Universitário Ateneu: Antônio Bezerra, Messejana, Pecém, Grand Shopping, Siqueira e
Lagoa de Messejana.

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 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 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 Coletiva;
3.1.10 Desenhos metodológicos de pesquisas em saúde
3.1.11 Estratégias de enfrentamento ao novo coronavírus
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
3.4 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 Arquitetura, sociedade e políticas públicas;
3.5.4 Espaço urbano, cidades e sociedade.

4 Inscrições
As inscrições no evento serão realizadas a partir do dia 21/10/2020, exclusivamente de forma
remota, por meio do preenchendo do Formulário que conta neste link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2WuNG0gKp0KgpcYlGUAME3dXN5KdxxMiB7u5BSZ3N5UMDNMRUM5WFZNRTRURFpaVjI3RlZXVDA5TC4u

Informamos, ainda, que o preenchimento de tal link não garantirá a inscrição do aluno no evento, a
inscrição somente estará garantida após o pagamento do boleto.

5 Valor da Inscrição

Taxa Única

R$ 10,00*

Observação:
*Nesta taxa, o/a aluno/a pode, na ficha de inscrição, sinalizar o(s) evento (s) que deseja participar. Lembramos
que a lista de minicurso será divulgada em breve e que as vagas são limitadas de acordo com o minicurso. Não
nos responsabilizamos no caso da não existência de vagas no minicurso escolhido, se esse já estiver com o
número excedido de participantes.
6

Submissão e elaboração dos resumos escritos

Os resumos deverão ser escritos de acordo com o modelo apresentado no ANEXO I, sob pena de não ser
aceito, lembrando que só será aceito RESUMO EXPANDIDO.
6.1 Após a data final de submissão do trabalho, não haverá mais a possibilidade de submissão de
trabalhos.
6.2 Cada aluno poderá inscrever, no máximo, 2 (dois) trabalhos em turnos diferentes, por exemplo: um
trabalho para apresentação no período da manhã e outro para apresentação no período da noite.

6.3 Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas pelo evento.
6.4 Cada trabalho poderá ter, no máximo, cinco autores para Banners e dez autores para os Projetos
Interdisciplinares. Vale ressaltar, que cada trabalho deverá ter pelo menos um discente inscrito.
6.5 Os autores são responsáveis pela revisão ortográfica e do trabalho.
6.6 Uma vez que o trabalho tenha sido aceito ou recusado, não cabem recursos quanto ao resultado, ao
reenvio e à exclusão.
6.7 Não cabem recursos quanto à prorrogação do prazo de inscrições.
6.8 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.
6.9

O número de trabalhos inscrito por aluno são apenas 2 (dois).

7 Enviar o trabalho para os E-mails e links, OBRIGATORIAMENTE:


Link para preenchimento do Resumo Expandido:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2WuNG0gKp0KgpcYlGUAMA9WJ6SidhpOkHS7_4wtj9dUMEUzNkpYRlAwMDNPUU9NWkhFM1lEUVdZSC4u



SEDE LAGOA: universoateneu.sede@uniateneu.edu.br (TRABALHOS QUE SERÃO
APRESENTADOS NA SEDE LAGOA DE MESSEJANA, SEDE MESSEJANA, GRAND SHOPPING E
SIQUEIRA).



SEDE ANTÔNIO BEZERRA: universoateneu.antoniobezerra@uniateneu.edu.br (TRABALHOS
QUE SERÃO APRESENTADOS NAS SEDES ANTÔNIO BEZERRA E SEDE PECÉM).

7.1 Serão outorgados CERTIFICADOS DE MENÇÃO HONROSA aos trabalhos classificados em:


1º. Primeiro



2º. Segundo


3º. Terceiro lugares, nas áreas de conhecimento.
7.2 O número de trabalhos apresentados na modalidade oral se limitará a 10 pela manhã e 10 pela noite.
Caso haja mais trabalhos orais do que esta quantidade estipulada, somente os 10 mais relevantes e de
acordo com as normas de evento serão mantidos por turno, totalizando 20 apresentações. O restante
será automático convertido de oral para banner.
7.3 Além da submissão do trabalho escrito, pelo menos um dos autores, deverá apresentar o trabalho
oralmente para uma banca, via sistema remoto.
7.4 A apresentação deverá ser feita por PowerPoint e, não deverá ultrapassar 15 minutos de duração.
7.5 Poderão participar alunos de Graduação e Pós-graduação do Centro Universitário Ateneu e outras

Faculdades, Centros Universitários, Universidades e Instituições de Ensino Superior do país.
7.6 Para compor a nota final, será feito uma média aritmética das notas dos trabalhos escrito e oral.
8.

Minicursos

Os minicursos serão realizados nos turnos matutino e noturno, via sistema remoto. Em breve, serão
publicados no sítio da UniATENEU e demais meios de comunicação institucional, as listas e horários dos
Minicursos.

9.

Calendário de Eventos


INSCRIÇÕES: 21 de outubro à 20 de novembro de 2020.



ENVIO DE TRABALHOS: 20 de outubro à 15 de novembro de 2020.

___________Assinado no documento original____________

Prof. Dr. Carlos André Moura Arruda
Coordenador do Núcleo de Pesquisa – UniATENEU

ANEXO I – RESUMO EXPADIDO
TÍTULO
Autor¹
Autor2
Autor3
Autor4
Autor5
Obs.: Leia as orientações que seguem.
INTRODUÇÃO:
OBJETIVO:
MATERIAL E MÉTODOS:
RESULTADOS:
CONCLUSÃO:
REFERÊNCIAS (em ordem alfabética pelo sobrenome do 1 autor, de acordo com ABNT):
ALMEIDA, T. R. S. H. et al. Hérnia de Disco Lombar: Riscos e Prevenção. Revista Ciência
Saúde Nova Esperança, v. 8, n. 9, 2014.
AYRES, Audrey Cristine Corazza Sasso; BERTO, Rosemary; AIRES, Eduardo Duarte. Protocolo
de tratamento para hérnia de disco cervical: estudo de caso. Revista Eletrônica Saúde: Pesquisa
e Reflexões, v. 1, n. 1, p. 33-38, 2011.
CARVALHO, Lilian Braighi et al. Hérnia de disco lombar: tratamento. Acta Fisiátrica, v. 20, n.
2, p. 75-82, 2016.
VIALLE, Luis Roberto et al. Hérnia discal lombar Lumbar disc herniation. Revista Brasileira de
Ortopedia, v. 45, n. 1, p. 17-22, 2010.

ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO¹
1. O texto dos originais deve ser organizado em Título, Autores, Introdução, Metodologia, Resultados,
Conclusões e Referências.
2. O resumo expandido deverá ocupar todos os espaços contidos no formulário.
3. O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, utilizando fonte Time New
Roman, no máximo, 25 palavras.
4. A seção Introdução deve ser breve e conter a justificativa do problema estudado de forma clara,
utilizando-se revisão de literatura.
5. A seção Objetivo deve conter o propósito geral do trabalho realizado.
6. A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor entenda e
possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve conter as referências da metodologia de estudo e/ou
análises laboratoriais empregadas.
7. A seção Resultados deve conter os dados obtidos, até o momento, podendo ser apresentados, também,
na forma de Tabelas e/ou Figuras. Para os trabalhos de Relato de Experiência, esta seção será denominada
como: “Descrição da Experiência”.
8. A seção Conclusões deve ser elaborada com o verbo no presente do indicativo, em frases curtas, sem
comentários adicionais (=Resultados e Discussão), e com base nos objetivos e resultados do Resumo
Expandido.
9. Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, em ordem
alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, separar por ponto e vírgula. Os títulos
dos periódicos não devem ser abreviados. A ordem dos itens em cada referência deve obedecer às normas
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
10. Os resumos devem ser enviados, OBRIGATORIAMENTE, por meio do preenchimento do link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2WuNG0gKp0KgpcYlGUAMA9WJ6SidhpOkHS7_4wtj9dUMEUzNkpYRlAwMDNPUU9NWkhFM1lEUVdZSC4u

Observação:
¹ Modelo adaptado a partir do documento: https://wp.ufpel.edu.br/gpdr/files/2011/07/Modelo_Resumo_Expandido.pdf

