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IV Jornada Acadêmica Faculdades ITES - 2019
1) Definição
Segundo a ABNT (2011, p. 4) o trabalho acadêmico é:
o documento que apresenta o resultado de estudo, devendo expressar
conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da
disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa, e outros ministrados.
Deve ser feito sobre a coordenação de um orientador.

2) Apresentação e regras gerais
A Equipe Organizadora é composta por: Direção geral, Coordenadores dos
Cursos e Membros do Conselho Editorial. As inscrições para submissão de trabalhos de
ocorrerá de 15/09/2019 à 30/09/2019.
Somente alunos regularmente matriculados em quaisquer um dos seis cursos do
Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior (Administração, Ciências Contábeis,
Agronomia, Engenharia Civil, Pedagogia e Psicologia) ou ex-alunos do Instituto
poderão submeter trabalhos para a IV Jornada Acadêmica Faculdades ITES. O trabalho
poderá ter até seis (06) autores, entre eles, obrigatoriamente, o(a) Docente orientador(a).
Apenas o discente primeiro autor do trabalho aceito terá direito à quinze (15)
horas correspondentes às atividades complementares. O discente deverá comparecer nos
dias e horários estabelecidos para a apresentação de seu trabalho na forma de pôster
e/ou também apresentação oral, sob a penalidade de não recebimento do certificado de
participação. Os demais autores terão direito a cinco (05) horas correspondentes às
atividades complementares. As horas de autoria e coautoria não são acumulativas.
A IV Jornada Acadêmica Faculdades ITES contemplará trabalhos de conclusão
de curso (TCC) defendidos, revisões bibliográficas, estudos de caso e também outros
trabalhos de pesquisa desenvolvidos na Instituição. Só serão aceitos trabalhos inéditos
submetidos dentro do modelo padrão de resumo proposto para a IV Jornada Acadêmica
Faculdades ITES (Arquivo 2).
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A equipe organizadora e avaliadores convidados avaliarão os trabalhos da
seguinte forma: “Aceito sem sugestões de alteração”, “Aceito com sugestões de
alteração” ou “Recusado” (por não ser compatível com o tema da IV Jornada
Acadêmica Faculdades ITES, por não atender às regras de submissão ou por não ter
sido apresentado dentro do modelo proposto).
3) Declaração de direito autoral e política de privacidade
Os autores que submeterem trabalhos a esta Jornada Acadêmica concordam com
os seguintes termos:
a) Os autores mantêm os direitos autorais sobre o trabalho, permitindo às
Faculdades ITES publicá-lo em CD-ROM e no site das Faculdades ITES, e a outros
acessar, usar e compartilhar o trabalho com o crédito de autoria e apresentação inicial
nesta Jornada.
b) Os autores têm autorização para publicar o trabalho, desde que com
reconhecimento de autoria e publicação inicial neste evento.
Os

nomes

e

endereços

informados

nesta

conferência

serão

usados

exclusivamente para os serviços prestados por este evento.
4) Inscrições

4.1) Envio da ficha de inscrição e termo de autorização e do resumo do trabalho
O discente deverá enviar, no período de 15 de setembro a 30 de setembro de
2019, a ficha de inscrição e termo de autorização (Arquivo 1), devidamente preenchidos
e assinados, bem como o arquivo com o resumo (Arquivo 2 - obrigatoriamente em PDF)
para o e-mail jornadaacademica@yahoo.com. Dentro de no máximo 24 horas, será
enviado o número de inscrição.
As inscrições também serão recebidas pessoalmente, com a entrega da ficha de
inscrição e termo de autorização, bem como do arquivo com o resumo em PDF, na
Biblioteca das Faculdades ITES nos dias e 24, 26 e 30 de setembro, das 19:00 às 22:10h
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horas e no dia 30 de setembro, das 9:00 às 11:00h também serão efetuadas inscrições na
Biblioteca. O número de inscrição será fornecido no ato da inscrição. Eventualmente,
mais horários para inscrições realizadas pessoalmente poderão ser disponibilizados pela
Comissão Organizadora do evento.
4.2) Envio da versão corrigida do resumo e pôster do trabalho
Os discentes dos trabalhos aprovados (ver item 5) deverão enviar o pôster no
período de 08 de outubro a 14 de outubro (obrigatoriamente em PDF) para o e-mail
jornadaacademica@yahoo.com, para que os mesmos sejam confeccionados na
gráfica. No dia 14 de outubro, na Biblioteca das Faculdades ITES das 9:00 às 11:00 e
das 19:00 às 22:10 horas, também serão recebidos os arquivos com os pôsteres em PDF.
Eventualmente, mais horários para recebimento do resumo e pôster na Biblioteca
poderão ser disponibilizados pela Comissão Organizadora do evento.

4.3) Doação de alimento
Objetivando despertar o espírito solidário e de coletividade nos participantes do
evento, solicita-se a doação de dois (02) litros de leite por trabalho inscrito, que
posteriormente será encaminhado para Instituição de Caridade do município da cidade
de Taquaritinga/SP. Todos serão convidados a participar da entrega dos alimentos
arrecadados.
A entrega dos alimentos será nos dias 24, 26 e 30 de setembro, nos mesmos
horários para recebimento das inscrições, na Biblioteca.

5) Avaliação dos trabalhos
A equipe organizadora enviará cada trabalho submetido a dois avaliadores, que
realizarão avaliação às cegas (sem identificação dos autores). Os trabalhos serão
classificados como “Bom”, “Regular” e “Inadequado”, podendo ser considerado
“Aceito sem sugestões de alteração”, “Aceito com sugestões de alteração” ou
“Recusado”. Também serão selecionados até três trabalhos de cada Curso para
apresentação oral (apresentação de 15 minutos - modelo Power Point) dos trabalhos.
Será considerado ACEITO o trabalho quando os dois avaliadores derem
pareceres favoráveis. Caso ocorra divergência nos pareceres, um terceiro avaliador será
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consultado. A avaliação será baseada nos seguintes critérios: abrangência e pertinência
do conteúdo; clareza e articulação dos conceitos e ideias; consistência das opções
metodológicas; clareza na apresentação dos resultados; propriedade da linguagem
escrita; amplitude das referências bibliográficas; estar de acordo com as normas de
submissão dos trabalhos. O resultado dos resumos aprovados será divulgado no dia
08/10/2019.
Nos dias 24 e 25 de outubro, todos os alunos cujos trabalhos forem aprovados
ficam convocados para a apresentação de seus trabalhos, por avaliadores convidados da
Comissão Organizadora. Esses avaliadores indicarão até três melhores trabalhos de cada
Curso, que receberão premiação na forma de certificado de menção honrosa da
Comissão Organizadora no dia 25/10/2019.
As apresentações que comporão a IV Jornada Acadêmica Faculdades ITES serão
de acesso livre e ficarão disponíveis para leitura gratuitamente, em benefício de autores

6) Normas para o resumo
Os resumos deverão ser enviados entre 15 a 30 de setembro, juntamente com a
ficha de inscrição e termo de autorização, seguindo rigorosamente os critérios propostos
neste item. A versão inicial deverá vir sem os nomes dos autores, enquanto que a
verão final, entregue após a aprovação, deverá vir acompanhada dos nomes dos autores.
O resumo deverá ser digitado em tamanho A4 com orientação vertical, sem
colunas, sem parágrafo, com margens direita e esquerda de 3,0 cm e superior e inferior
de 2,5 cm. O texto todo deverá ser escrito em apenas uma página e não deve conter
gráficos, figuras ou quaisquer outros elementos gráficos. O texto do resumo deverá
apresentar pelo menos 20 (vinte) linhas, observando, também, as seguintes
recomendações:
•

Fonte: Arial;

•

Espaçamento entrelinhas: simples;

•

Título: negrito, primeira letra em maiúsculo, centralizado, máximo de 100

caracteres;
•

Tamanho das letras: Título 12; subtítulos 10; corpo do texto: 11;

•

Texto geral: justificado, sem primeira linha e com recuo de 0 pt;
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•

Nome dos autores abaixo do título com letras minúsculas e em tamanho menor;

•

É obrigatório informar o e-mail do primeiro autor;

•

Apresentar até três referências bibliográficas, quando necessário (opcional).

A redação do resumo deve apresentar sequência lógica, incluindo informações
essenciais para contextualizar o tema abordado, informações referentes ao material e aos
métodos utilizados, bem como apresentar resultados e a conclusão final da pesquisa.
Atenção: a não observação a quaisquer uma dessas recomendações implica
na reprova imediata do trabalho pela Comissão Organizadora da IV Jornada
Acadêmica Faculdades ITES.

7) Normas para o pôster
A apresentação dos pôsteres será nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, durante o
período regular de aulas. Os pôsteres serão afixados em local a ser divulgado pela
equipe organizadora da IV Jornada Acadêmica Faculdades ITES.

7.1) Layout gráfico
O pôster deverá ser composto por textos e/ou imagens e gráficos que tornem a
informação mais completa, esteticamente atrativa e facilmente legível. Deve permitir de
forma clara e rápida a compreensão das informações essenciais por parte dos leitores.
As citações bibliográficas devem estar de acordo com as normas da ABNT (ver Manual
para elaboração do TCC - Agronomia). Sugestões para composição do pôster:
•

Fonte: Arial ou Calibri;

•

Tamanho das letras: Título 48; subtítulos 44; corpo do texto pelo menos 28;

•

Espaçamento entrelinhas 1,5;

•

Título: negrito, primeira letra em maiúsculo, centralizado, máximo de 100

caracteres;
•

Nome dos autores abaixo do título com letras minúsculas e em tamanho menor.

É obrigatório informar o e-mail do primeiro autor;
•

Apresentar até três referências bibliográficas.
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Tamanho padrão do pôster é 0,90 m de largura x 1,20 m de altura. O modelo
encontra-se disponível em “Layout gráfico pôster”. O cabeçalho NÃO poderá ser
alterado.

8) Custos
A inscrição para a IV Jornada Acadêmica Faculdades ITES é inteiramente
gratuita. Os primeiros oitenta pôsteres inscritos e aprovados serão custeados pela
Instituição, podendo ser pleiteados com a gratuidade no máximo cinco pôsteres por
orientador (caso o número de inscrições seja inferior ao número máximo contemplado
com o número de pôsteres gratuitos, será disponibilizada à gratuidade de mais pôsteres
por orientador, seguindo a sequência das inscrições).
9) Cronograma
Evento
Início da divulgação
Recebimento das inscrições via e-mail (ficha de inscrição e
termo de autorização + resumo em PDF)
Avaliação pela Comissão Científica
Divulgação dos trabalhos aprovados
Recebimento dos resumos corrigidos e pôsteres via e-mail
(ambos em PDF)
Encaminhamento para a gráfica dos pôsteres gratuitos
Apresentação e avaliação dos trabalhos
Apresentação oral dos trabalhos, entrega dos certificados e das
premiações + doação dos alimentos arrecadados

Data
15/09/2019
15/09 até 30/09/2019
01/10 até 07/10/2019
08/10/2019
08/10 até 14/10/2019
15/10/2019
24 e 25/10/2019
25/10/2019

Atenção: observar no texto datas para inscrições realizadas pessoalmente e
também datas para entrega dos alimentos.

10) Considerações finais
Situações excepcionais ou não contempladas nessa chamada serão analisadas
criteriosamente pela Comissão Organizadora da IV Jornada Acadêmica Faculdades
ITES. A Comissão encontra-se à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos
pelo e-mail jornadaacademica@yahoo.com.
Atenciosamente,
Comissão Organizadora da IV Jornada Acadêmica Faculdades ITES

