EDITAL N.º 006 – COORDENAÇÃO DE PESQUISA - FACISA/2017
PARA CHAMADA DE ARTIGO E DE RESUMO EXPANDIDO
A Revista Conversatio da CELER Faculdades abre edital de Chamada de Artigo para
a 4° Edição e de Resumo Expandido para a 3° Edição Especial, contemplando de modo
multidisciplinar as áreas das Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, Engenharias e da Saúde.
Essa chamada de envio de trabalhos está vinculada a apresentação dos artigos e dos resumos
expandidos no 2º Congresso Regional de Direitos Humanos: Educação, Ambiente e
Saúde, que será realizado no dia 27 de Outubro de 2017 na CELER Faculdades. Os
interessados deverão enviar o arquivo eletrônico com os artigos e/ou resumo expandido, entre
os dias 20/07/2017 a 08/10/2017, através do e-mail: pesquisa@celer.edu.br As normas para
publicação seguem na sequência desse edital de chamada de trabalhos para o 2º Congresso
Regional de Direitos Humanos: Educação, Ambiente e Saúde, que ocorrerá nos dias 26, 27
e 28 de 2017 na CELER Faculdades.

DIRETRIZES PARA ENVIO DOS TRABALHOS
APRESENTAÇÃO
A apresentação dos trabalhos no 2º Congresso Regional de Direitos Humanos:
Educação, Ambiente e Saúde, tem como objetivo criar um espaço de interação e socialização
das pesquisas realizadas ou em desenvolvimento pelos autores/coautores inscritos no
Evento. Os trabalhos (na forma de artigo e/ou resumo expandido) devem ser enviados dentro
do prazo do dia 20/07 a 08/10 de 2017 e deverão estar vinculados a um dos três Eixos
Temáticos de referência do Evento.
a) O Comitê Científico estabeleceu que a apresentação dos Artigos e dos Resumos
Expandidos, serão realizados no formato de: comunicação oral.
b) Para avaliação dos trabalhos os autores/coautores terão que realizar a inscrição no 2º
Congresso Regional de Direitos Humanos: Educação, Ambiente e Saúde, no site:
http://www.celer.com.br da CELER Faculdades.
c) Cada autor poderá enviar como autor principal apenas um trabalho e como coautor
apenas dois trabalhos na modalidade de (Artigo e/ou Resumo Expandido) por inscrição,
resultando no envio de no máximo em 03 (três) trabalhos. Por fim, os artigos ou resumos
expandidos poderão ter no máximo 04 (quatro) autores.
d) Os trabalhos selecionados/aceitos e o cronograma das apresentações serão divulgados
através do site da CELER Faculdades até o dia 16 de Outubro de 2017 (data sujeita a
alteração).
e) As apresentações dos trabalhos serão realizadas no dia 27 de outubro de 2017, no período
vespertino das 16 horas às 19 horas nas salas de aulas da CELER Faculdades. Será publicado
um edital com aprovação dos trabalhos para apresentação e os informes dos horários e das
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salas de acordo com os eixos temáticos. (Solicita-se a presença dos apresentadores com
20 minutos de antecedência).
EIXOS TEMÁTICOS
1- DIREITOS HUMANOS, NOVOS DIREITOS E CIDADANIA
Direitos Humanos e Justiça Social. Direitos Humanos e Imigração. Comunicação, Ética e
Direito. Direito e Políticas Públicas. Ética e Cidadania. Direitos Humanos e Meio Ambiente.
Direitos Humanos e Povos Originários. Novos Direitos e Tecnologias. Direito e Tecnologia.
Cidadania e Corrupção. Cidadania e Direito. Cidadania e Globalização. Direito e Dignidade
Humana. Cidadania e Globalização. Educação e Direito. Direito e Bioética. Temas atuais na
área.
2- EDUCAÇÃO, AMBIENTE E ECONOMIA
Educação e Ambiente. Comunicação, Educação e Ambiente. Educação, Ética e Ambiente.
Educação e Sociedade. Educação e Tecnologia. Ambiente e Tecnologia. Educação, Economia
e Políticas Públicas. Educação e Economia. Educação, Ser Humano e Ambiente. Desempenho
Ambiental. Desenvolvimento Sustentável Ambiental. Certificações Ambientais. Avaliação de
Vantagem Competitiva. Estratégia, Conhecimento e Inovação. Estratégia e Sustentabilidade
Socioambiental. Meio Ambiente e Políticas Públicas. Estratégia e Empreendedorismo.
Estratégia e Cooperação. Estratégia, Governo e Desenvolvimento. Finanças Corporativas.
Investimento e Avaliação de Ativos, Contabilidade Responsabilidade Socioambiental.
Controladoria e Contabilidade Gerencial. Gestão Estratégica de Pessoas. Liderança e
Desenvolvimento Gerencial Conhecimento e Aprendizagem. Temas atuais da área.

3- CIÊNCIA, SAÚDE E TECNOLOGIA
O Sistema Único de Saúde (SUS). Biomedicina e Saúde Pública. Educação Física e Saúde
Pública. Treinamento Físico e Saúde Pública. Psicologia e Saúde Pública. Níveis de atenção
em Saúde. Práticas de Cuidado em Saúde. Humanização e Saúde Pública. Prevenção e
Promoção de Saúde. O Processo de Cura em Saúde Pública. Práticas de Urgência e
Emergência em Saúde Pública. Saúde do Trabalhador. Saúde Ocupacional. Gestão em Saúde.
Processos Organizacionais e saúde do Trabalhador. Práticas Integrativas e Saúde do
Trabalhador. Saúde Mental e Trabalho. Educação e Saúde. Saúde e Tecnologia.
Psicopatologia do Trabalho. Saúde Física e os Processos de Trabalho. Processos de Gestão
do Trabalho em Saúde. Esporte e Qualidade de Vida. Atividades Físicas e Saúde. Práticas de
Cuidado e a Saúde do Trabalhador. Ferramentas Tecnológicas em Saúde. Fatores Biológicos,
Bioquímicos e Moleculares no Processo de Saúde e Doença. Microbiologia de Alimentos,
Análise Ambiental e as Tecnologias da Saúde. Doenças e Contemporaneidade. Temas atuais
na área.
NORMAS DO ARTIGO
1) O texto deve ser organizado com as seguintes etapas: Título, Autores/Coautores (no
máximo 4), Eixo Temático, Resumo, Palavras-chave, Tradução para o inglês (Título, resumo e
palavras-chave),
ETAPAS:
Introdução,
Fundamentação
Teórica/Desenvolvimento,
Procedimentos Metodológicos, Apresentação dos Resultados e Discussão (SE HOUVER
PESQUISA DE CAMPO), Conclusão e Referências.
2) No Artigo, deverá se necessário ser incluídas notas de rodapé, referências, quadros e
tabelas, contendo no mínimo 10 (dez) e, no máximo 15 (quinze) laudas.
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3) O Artigo deverá ser enviado em formato de editor de textos Word ou posterior; papel A4
(29,7cm x 21 cm); margens superior e esquerda 3 cm, margens inferior e direita 2 cm;
entrelinhas 1,5; fonte Arial tamanho 12, com exceção das ilustrações, tabelas, notas e citações
diretas em recuo, cujas fontes devem apresentar tamanho 10; entradas de parágrafo 1,25 a
partir da margem; alinhamento justificado. As páginas deverão estar numeradas na parte
inferior direita.

ESTRUTURA DOS ARTIGOS
a) Título (e subtítulo, se houver): centralizados no alto da página, em letras maiúsculas.
b) Nome(s) do(s) autor(es): em texto alinhado à direita, logo abaixo do título, mas separado
deste por um espaço de 1,5 (um<enter>), com identificação da instituição a que pertence(m).
Em nota de rodapé, colocar a titulação do (s) autor (es), local de trabalho, função que
exerce(m) e e-mail; (deixar uma linha de espaço).
c) Eixo Temático: Incluir logo abaixo dos nomes dos autores
d) Resumo: Deve vir logo abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), mas separado deste(s) por um
espaço de 1,5 (um<enter>) e precedido da palavra Resumo. Os resumos com fonte Arial,
tamanho 10, deverá conter no máximo 250 palavras, deve ser elaborado na 3ª pessoa do
singular, sem citações e referências, texto já revisado, justificado, em bloco único, sem
parágrafos ou linhas em branco. O conteúdo do resumo deverá abordar, em forma de texto, os
seguintes aspectos: a) introduzir o assunto; b) problema do trabalho; c) objetivo do trabalho
(geral e específicos); d) procedimentos metodológicos utilizados; e) resultados; e f) conclusões.
e) Palavras-chave: ao final do resumo, evidenciam-se as palavras-chave (de três a cinco),
iniciadas com letra maiúscula, fonte Arial, tamanho 12 e ponto na separação entre elas.
Ex.: Palavras-chave: Direitos Humanos. Educação. Ambiente. Saúde.
f) Tradução: O título, o resumo e as palavras-chave, deverão ser traduzidos para o inglês.
g) Texto: os títulos devem ser numerados em números arábicos, da Introdução,
Fundamentação Teórica/Desenvolvimento, Procedimentos Metodológicos, Apresentação dos
Resultados e Discussão(SE HOUVER PESQUISA DE CAMPO), Conclusão e Referências,
obedecendo à hierarquia que segue:
1 SEÇÃO PRIMÁRIA – MAIÚSCULO E NEGRITO
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA – MAIÚSCULO SEM NEGRITO
1.1.1 Seção terciária – minúsculo e negrito
1.1.1.1 Seção quaternária – minúsculo sem negrito
1.1.1.1.1 Seção quinaria – minúsculo e itálico
h) Para as citações, deve ser observada a NBR 10520:2002: as literais curtas, que apresentam
até três linhas, fazer no corpo do texto entre aspas; as literais longas, fazer em recuo de 4 cm
da margem esquerda, fonte 10, entrelinhas simples, sem aspas. As citações indiretas vêm no
corpo do texto. Para as citações no corpo do texto, use o sistema autor-data e/ou autor-datapágina, conforme exemplos: (TEDESCO, 2016, p. 25), ou: Segundo Tedesco (2015, p. 33), [...].
i) Notas explicativas, se houver, devem ser elaboradas em algarismos arábicos e dispostas ao
final do artigo, antes das referências.
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j) Referências: as referências devem ser colocadas ao final do trabalho, classificadas em
ordem alfabética pelo sobrenome do autor, com alinhamento à margem esquerda, entrelinhas
simples e espaçamento duplo entre elas (um <enter>), observando-se a NBR 6023:2002.
Exemplos:
[Deve conter todas as referências utilizadas no corpo do texto e notas de rodapé]
[Livros]
SOBRENOME, Nome. Título. Cidade: Editora, Ano. [número total de páginas] p.
[Revista]
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Revista, Cidade, v. XX, n. XX, p. XX –XX, mês. Ano.
[Revista On line]
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Revista, Cidade, v. XX, n. XX, p. XX –XX, mês. Ano.
Disponível em: <site>. Acesso em: dia mês. Ano.
NORMAS DO RESUMO EXPANDIDO
1) O texto deve ser organizado com as seguintes etapas: Título, Autores/Coautores (no
máximo 4), Eixo Temático, Resumo, Palavras-chave, Tradução para o inglês (Título, resumo e
palavras-chave),
ETAPAS:
Introdução,
Fundamentação
Teórica/Desenvolvimento,
Procedimentos Metodológicos, Apresentação dos Resultados e Discussão, Conclusão e
Referências.
2) O trabalho completo, deverá se necessário ser incluídas notas de rodapé, referências,
quadros e tabelas, contendo no mínimo 3 (três) e, no máximo 5 (cinco) laudas.
3) O trabalho completo deve ser enviado em formato de editor de textos Word ou posterior;
papel A4 (29,7cm x 21 cm); margens superior e esquerda 3 cm, margens inferior e direita 2 cm;
entrelinhas 1,5; fonte Arial tamanho 12, com exceção das ilustrações, tabelas, notas e citações
diretas em recuo, cujas fontes devem apresentar tamanho 10; entradas de parágrafo 1,25 a
partir da margem; alinhamento justificado. As páginas deverão estar numeradas na parte
inferior direita.
ESTRUTURA DO RESUMO EXPANDINDO
a) Título (e subtítulo, se houver): centralizados no alto da página, em letras maiúsculas.
b) Nome(s) do(s) autor(es): em texto alinhado à direita, logo abaixo do título, mas separado
deste por um espaço de 1,5 (um<enter>), com identificação da instituição a que pertence(m).
Em nota de rodapé, colocar a titulação do (s) autor (es), local de trabalho, função que
exerce(m) e e-mail; (deixar uma linha de espaço).
c) Eixo Temático: Incluir logo abaixo dos nomes dos autores.
d) Resumo: Deve vir logo abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), mas separado deste(s) por um
espaço de 1,5 (um<enter>) e precedido da palavra Resumo. O texto do resumo deverá ser
redigido em parágrafo único, fonte 10, sem espaçamento, letra Arial, antecedido da palavra
“Resumo”, com extensão de 250 a 500 palavras, deve vir logo abaixo do(s) nome(s) do(s)
autor(es), mas separado deste(s) por um espaço de 1,5 (um<enter>). O resumo deve ser
elaborado na 3ª pessoa do singular, sem citações e referências, texto já revisado, justificado,
em bloco único, sem parágrafos ou linhas em branco. O conteúdo do resumo deverá abordar,
em forma de texto, os seguintes aspectos: a) introduzir o assunto; b) problema do trabalho; c)
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objetivo do trabalho (geral e específicos); d) procedimentos metodológicos utilizados; e)
resultados; e f) conclusões.
e) Palavras-chave: ao final do resumo, evidenciam-se as palavras-chave (de três a cinco),
iniciadas com letra maiúscula, fonte Arial, tamanho 12 e ponto na separação entre elas.
Ex.: Palavras-chave: Direitos Humanos. Educação. Ambiente. Saúde.
f) Tradução: O título, o resumo e as palavras-chave, deverão ser traduzidos para o inglês.
g) Texto: os títulos devem ser numerados em números arábicos, da Introdução,
Fundamentação Teórica/Desenvolvimento, Procedimentos Metodológicos, Apresentação dos
Resultados e Discussão, Conclusão e Referências, obedecendo à hierarquia que segue:
1 SEÇÃO PRIMÁRIA – MAIÚSCULO E NEGRITO
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA – MAIÚSCULO SEM NEGRITO
1.1.1 Seção terciária – minúsculo e negrito
1.1.1.1 Seção quaternária – minúsculo sem negrito
1.1.1.1.1 Seção quinaria – minúsculo e itálico
h) Para as citações, deve ser observada a NBR 10520:2002: as literais curtas, que apresentam
até três linhas, fazer no corpo do texto entre aspas; as literais longas, fazer em recuo de 4 cm
da margem esquerda, fonte 10, entrelinhas simples, sem aspas. As citações indiretas vêm no
corpo do texto. Para as citações no corpo do texto, use o sistema autor-data e/ou autor-datapágina, conforme exemplos: (TEDESCO, 2016, p. 25), ou: Segundo Tedesco (2015, p. 33), [...].
i) Notas explicativas, se houver, devem ser elaboradas em algarismos arábicos e dispostas ao
final do artigo, antes das referências.
j) Referências: as referências devem ser colocadas ao final do trabalho, classificadas em
ordem alfabética pelo sobrenome do autor, com alinhamento à margem esquerda, entrelinhas
simples e espaçamento duplo entre elas (um <enter>), observando-se a NBR 6023:2002.
Exemplos:
[Deve conter todas as referências utilizadas no corpo do texto e notas de rodapé]
[Livros]
SOBRENOME, Nome. Título. Cidade: Editora, Ano. [número total de páginas] p.
[Revista]
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Revista, Cidade, v. XX, n. XX, p. XX –XX, mês. Ano.
[Revista On line]
SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Revista, Cidade, v. XX, n. XX, p. XX –XX, mês. Ano.
Disponível em: <site>. Acesso em: dia mês. Ano.
PRAZO PARA O ENVIO DOS TRABALHOS
Os Artigos ou Resumos Expandidos, deverão ser salvo em Documento Word, e ser enviado
eletronicamente à Comissão Científica do evento, para o seguinte endereço eletrônico:
pesquisa@celer.edu.br
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Registra-se e publica-se,

Xaxim, SC, 18 de julho de 2017.

COORDENAÇÃO DE PESQUISA
Prof. Anderson Luiz Tedesco
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