
 
 
 
 

VIII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  
EDITAL 22/2016 

 

 Pelo presente Edital, a Direção da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN dá publicidade às 

informações para a realização da VIII Semana de Iniciação Científica da Faculdade de 
Juazeiro do Norte que acontecerá no período de 19 a 21 de outubro de 2016, com o tema: 

“Inovações e Empreendedorismo para o Desenvolvimento Regional com Base na Ciência e 
Tecnologia.” 

 Em versões anteriores, esta Semana tem proporcionado um amplo painel com reflexões e 

debates buscando, essencialmente, compreender o comportamento da sociedade diante de 

fatores sociais, políticos, econômicos e culturais que promovem seu desenvolvimento e bem 

estar.  

 E dos tantos desafios que este evento ensejou, podemos destacar o desafio de entender 

saberes e cultura como partes da produção sócio-histórica da sociedade, o que tem nos permitido  

problematizar os ditos valores sociais e culturais universais. 

 Neste contexto, a diversidade cultural vista como princípio educativo, leva-nos a rever 

constantemente os valores políticos, sociais e culturais de compreensão do outro, assim como, os 

movimentos sociais que são vistos como importantes na dinâmica das transformações sociais, 

culturais e políticas desta sociedade.  

      Relevamos, portanto, o ensejo para discutir acerca da consolidação da ciência a serviço da 

sociedade, considerando os movimentos sociais e a diversidade cultural como elementos que 

devem extrapolar a noção de identidade nacional e se concretizarem por meio das experiências e 

vivências sociais e culturais que envolvem os indivíduos na sociedade. 

 A Semana de Iniciação Científica já é um evento consagrado, inserido no calendário 

acadêmico desta instituição, que tem como objetivo divulgar e disseminar conhecimentos 

produzidos nas áreas exatas, humanas e saúde, assim como gerar uma maior integração entre 

professores, alunos e a comunidade local, através palestras, mesa-redonda e apresentação de 

trabalhos científicos.  

 A Semana de Iniciação Científica surge para proporcionar uma oportunidade de formação 

científica aos alunos em graduação visando despertar a importância para as atividades de 

pesquisa e extensão com ampla divulgação para a comunidade acadêmica, científica e em geral. 



 O evento, mais uma vez, proporcionará significativas oportunidades de troca de experiências e 

informações entre profissionais, estudantes, pesquisadores, IES, órgãos colegiados e a 

comunidade em geral, articulando o processo de ensino-aprendizagem por meio do 

desenvolvimento de atividades de capacitação, tais como: palestras, concursos de fotografias e 

de literatura de cordel, mostra de fotografias e apresentação de trabalhos científicos com ênfase 

na pesquisa, focados todos no relevo em que situamos as inovações que emergem de conteúdos 

científicos e tecnológicos, à disposição do desenvolvimento regional, através do 

empreendedorismo tão candente no perfil de sua gente. 

   

1. Dos Objetivos 
 

1.1 Objetivo Geral 

Proporcionar aos participantes a oportunidade de discussão de temas relacionados com 

interdisciplinaridade, integralidade, responsabilidade social, ética e pesquisa no ensino 

superior. 

 

 1.2 Objetivos Específicos 

 Promover o saber através da pesquisa e extensão na Região do Cariri; 

 Despertar na Comunidade Acadêmica o interesse pela pesquisa científica; 

 Integrar os saberes com atividades de pesquisa entre docentes e discentes; 

 Desenvolver discussão de temas importantes de investigação científica nas áreas 

da saúde, exatas e humanas, e que se tornam relevantes para a sociedade; 

 Continuar divulgando os cursos desta instituição através da extensão e da 

pesquisa, afirmar o papel, as funções e as esferas de atuação dos profissionais 

dos cursos de Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Ciências Contábeis, Sistemas de 

Informação e Arquitetura e Urbanismo na sociedade; 

 Divulgar os eventos sociais desenvolvidos por nossos alunos nas diversas áreas;  

 Divulgar pesquisas científicas por meio de publicações e através dos resultados 

proporcionar aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na região. 

2. Da Inscrição  

2.1 Poderão participar do evento alunos de instituições de ensino médio, superior e profissionais, 

nas categorias: alunos de graduação da FJN, alunos de graduação de outras IES, alunos de 

Ensino Médio, graduados egressos da FJN, alunos de pós graduação da FJN, alunos de pós 

graduação de outras IES, profissionais. 



 

 

2.2 A inscrição na VIII Semana de Iniciação Científica da FJN permitirá a participação em 

palestras, mesas redondas, submissão de trabalhos científicos com publicação em anais e  

concursos de literatura de cordel e fotografias.  

 

2.3 A inscrição deverá ser efetuada no site www.fjn.edu.br no período de 25 de julho a 10 de 
outubro do corrente ano, com investimento de: R$ 40,00 para alunos de graduação da FJN; R$ 

50,00 para alunos de graduação de outras IES; R$ 25,00 para alunos de Ensino Médio; R$ 50,00 

para graduados egressos da FJN; R$ 50,00 para alunos de pós graduação da FJN; R$ 60,00 para 

alunos de pós graduação de outras IES; R$ 60,00 para profissionais. 

 
3. Dos Certificados  
 
3.1 Serão fornecidos Certificados de 40 horas de participação para todos os inscritos na VIII 
Semana de Iniciação Científica. 

 

3.2 Serão fornecidos Certificados de apresentação de trabalho científico, entregues aos 

apresentadores, viam email, contendo os nomes de todos os integrantes inscritos como autores.  

 

3.3 É de inteira responsabilidade do participante o preenchimento correto da ficha de inscrição 

para confecção do Certificado. Assim, será cobrada uma taxa de R$ 10,00 (dez reais) por 

eventual emissão de 2ª via. 

 

4. Das Disposições Finais 

A comissão organizadora deste evento terá autonomia para resolver os casos omissos neste 

edital. 

Publique-se, registre-se, cumpra-se. 

Juazeiro do Norte - CE, 16 de junho de 2016. 

 

 

 

Prof. José Marcondes Macedo Landim 

Diretor Geral 



ANEXO I 
 

REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

Os trabalhos enviados à VIII Semana de Iniciação Científica da FJN poderão ser 

inscritos nas seguintes categorias: Pesquisas Originais, Relatos de Caso/Experiências e 

Revisões. Ressalta-se que somente serão aceitos trabalhos que já apresentem 

resultados, não sendo avaliados a submissão de projetos de pesquisa. As inscrições para 

submissão de trabalhos científicos serão realizadas até o dia 03 de outubro de 2016, às 

23:59:00h. Não serão aceitos trabalhos após esse período.  

A seleção dos trabalhos para todas as categorias será feita através do resumo 

simples do trabalho. Estes deverão ser encaminhados através do site do evento, 

identificado com os nomes dos autores, orientador e título do trabalho, à comissão 

científica do evento. Ressalta-se que a comissão não se responsabilizará por problemas 

de falha de envio. Essa condição torna a inscrição do trabalho científico nula. Ao se 

inscrever o participante receberá um e-mail confirmando o recebimento do Resumo. 

É necessária a participação na semana de ao menos um dos autores para 

apresentação do trabalho. Não haverá, em hipótese alguma, a devolução da taxa de 

inscrição ao evento diante do não aceite e/ou desistência da apresentação de trabalhos 

aceitos (valor monetário). 

A Comissão Científica chama atenção para o fato de que é de responsabilidade 

do(s) autor(es) do trabalho a obtenção do consentimento dos pacientes ou dos seus 

responsáveis legais, caso os trabalhos apresentados utilizem imagens dos mesmos e não 

se responsabilizará pela inexistência da obtenção deste consentimento.  

O trabalho poderá conter, no máximo, (01) autor principal, (04) co-autores e (1) 

orientador. Cada pessoa poderá constar como apresentador de dois trabalhos e sem 

limite de co-autoria. A ausência do apresentador no horário determinado dará direito a 

comissão científica de não fornecer os certificados e de desclassificação do trabalho no 

concurso.  

Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Interna de Seleção composta por 

professores da instituição, a qual caberá a definição do aceite ou não do trabalho para 

apresentação.  

Observa-se que:  

* Não será divulgado o parecer de avaliação dos trabalhos inscritos.  

* Não serão aceitos trabalhos enviados por fax, correios ou qualquer outro meio. 



No ato da apresentação do trabalho, seja na modalidade oral ou painel, só será 

permitido como apresentador o autor inscrito ou um co-autor que também esteja inscrito 

no evento. Não serão admitidos apresentadores que não realizaram inscrição no evento. 

Para cada trabalho apresentado será emitido um único certificado constando o 

nome do autor e co-autor(es) com dados fornecidos no ato da inscrição do trabalho. Não 

será permitido acréscimo e/ou modificação dos dados e/ou informações do resumo 

posteriormente a data de envio. A comissão científica não se responsabilizara por erros 

nos nomes dos autores/co-autores. 

Os trabalhos aceitos para apresentação nas duas categorias serão julgados pela 

Comissão de Avaliação durante a apresentação. Os trabalhos aceitos serão publicados 

em Anais da Semana de Iniciação Científica. 

O resultado dos trabalhos aprovados será divulgado no dia 14/10/2016, no site do 

evento. 

Os resumos não aprovados não serão notificados (via email, carta ou qualquer 

outra forma), apenas não constarão na listagem oficial de resumos aprovados. 

Os Anais contendo todos os resumos serão publicados no site da Semana de 

Iniciação Científica. 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO  

 

O resumo deve conter os elementos textuais: introdução, objetivos, métodos, 

resultados e conclusões. Recomenda-se uso de parágrafo único. Após o resumo, deverão 

ser colocadas as palavras – chave, que consistem nos termos indicativos do conteúdo do 

trabalho apresentado. Para a escolha das palavras-chave privilegiar os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) disponível no site http://decs.bvs.br/.  

O(s) resumo(s) deve(m) apresentar um mínimo 250 palavras e um máximo de 400 

palavras, o título deve estar em letras maiúsculas, negrito e no idioma português.  

A data para avaliação dos trabalhos aceitos para apresentação será divulgada pela 

Comissão Científica. Trabalhos que não se adéquem a estas normas não serão 

analisados. Após avaliação, será divulgada no site da VIII Semana de Iniciação Científica 

a lista de trabalhos aprovados com suas respectivas modalidades de apresentação e 

horário. 

 
 

 



APRESENTAÇÃO  

 

PAINÉIS  

 

Os painéis deverão ser auto-explicativos com maior riqueza de imagens (fotos e 

esquemas), evitando grande quantidade de textos, respeitando a mesma estruturação 

citada do resumo.  

- O cabeçalho deverá conter: título do trabalho, nome do autor e co-autor(es) (com 

destaque em asterisco para o nome do apresentador e sem abreviação), nome do 

orientador; nome da Instituição de Ensino Superior, Órgão, Entidade ou Serviço a que 

está vinculado.  

- Espaço disponível: 90 cm de largura x 120 cm de altura. 

- A identificação do local para fixação e apresentação dos painéis estará disponível na 

área de exposição 01 (uma) hora antes do horário estabelecido para início das atividades.  

- Os painéis deverão ficar expostos durante todo o horário determinado, o qual estará 

visível no local de exposição, só devendo ser retirado ao final do turno. A FJN não se 

responsabilizará por painéis que não forem retirados por seus autores.  

- A fixação e retirada dos painéis será de inteira responsabilidade do apresentador. 

- A apresentação do painel será de 10min, acrescendo mais 10min para questionamentos 

e/ou considerações dos avaliadores.  

*As trocas de datas e horários não serão permitidas. 

 

APRESENTAÇÃO ORAL  

 

- Os trabalhos deverão seguir a estruturação conforme citado, em slides confeccionados 

no programa Power Point (configuração para Office 97-2003). 

- Será disponibilizado um aparelho de Data Show para a apresentação dos temas livres. 

-A apresentação dos temas livre, será realizada em sala de aula obedecendo ao tempo de 

apresentação, que será de 10min, acrescendo mais 10min para questionamentos e/ou 

considerações dos avaliadores.  

-A data, o horário, o local e a divulgação dos trabalhos selecionados serão colocados em 

edital no mural da FJN e no site VIII Semana de Iniciação Científica.  

*As trocas de datas e horários não serão permitidas.  

 

 



 
 

JULGAMENTO  

 

Para o julgamento dos trabalhos aprovados, serão formadas bancas examinadoras, 

contendo 02 professores da FJN.  

 Será premiado o 1º lugar dos trabalhos apresentados para alunos de ensino superior e 

alunos de ensino médio com a quantia de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) no encerramento da 

VIII Semana de Iniciação Científica da FJN. 

 

 

A decisão da banca examinadora é soberana e inquestionável.  

 
 Comissão Científica 

Amanda de Andrade Marques 

Camila Macêdo de Figueiredo 

Francisca Eritânia Passos Rangel 

Isydório Alves Donato 

Maria do Socorro da Silva 

Sidney de Lima Pinto 

 

 



ANEXO II 
 

REGULAMENTO DO V CONCURSO DE LITERATURA DE CORDEL DA FJN 
 
1. Das Disposições Gerais 

O Concurso tem por finalidade promover e fortalecer a prática cultural da literatura 

de cordel no meio acadêmico. As inscrições serão realizadas até o dia 03 de outubro de 
2016, às 23:59:00h.  

 

 
2. Do Tema 
O presente Concurso tem por finalidade selecionar trabalhos que evidenciem ou se 

relacionem com o tema proposto para a VIII Semana de Iniciação Científica da 

Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN). (“Empreendedorismo no Domínio do Verbo e do 

Verso”) 

 
3. Dos Participantes 
Poderão participar do V Concurso de Literatura de Cordel da FJN, acadêmicos com 

interesse na literatura de cordel de todas as IES da Região, devidamente inscritos na VIII 
Semana de Iniciação Científica da FJN. 

O concurso será individual, sendo vedados trabalhos apresentados com dupla autoria. 

 
4. Da Forma de Apresentação 

A obra Literária de Cordel deverá ser apresentada com, no mínimo, 12 estrofes e no 

máximo 18 estrofes. 

A produção do cordel deve enfatizar os movimentos sociais e a diversidade cultural. 

Para o processo de seleção não serão aceitas as Literaturas que não obedeçam às 

normas deste Regulamento, obras já publicadas ou indevidamente copiadas. 

Os acadêmicos inscritos no V Concurso de Literatura de Cordel da FJN serão os únicos 

responsáveis pela apresentação ou remessa das obras literárias, respondendo, inclusive, 

pela utilização indevida de literatura de outros autores que não o titular da inscrição. 

 
5. Da Avaliação dos Trabalhos 

A seleção das obras literárias será feita por Comissão Julgadora, composta por 5 (cinco) 

membros, personalidades de saber técnico e profissional comprovado, na área do 



conhecimento da literatura de cordel, que serão designados pelo Coordenador do Projeto 

V Concurso de Literatura de Cordel da FJN. 

O julgamento será realizado tendo como critério a obediência ao Tema do Concurso, bem 

como os elementos que regem a Literatura de Cordel: MÉTRICA, RIMA e COERÊNCIA. 
 
6. Dos Prêmios e da Divulgação dos Resultados e da Premiação 

Será premiada a obra que apresentar melhor desempenho cordelístico, dentro do Tema 

da VIII Semana de Iniciação Científica da FJN. 

O resultado do julgamento será disponibilizado nas dependências da FJN e no site da 

IES. Será premiada em 1º lugar com a quantia de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) na 

abertura da VIII Semana de Iniciação Científica da FJN. 

Quando do julgamento, será firmada ata pela Comissão Julgadora, da qual constará 

parecer conclusivo acerca do julgamento e expostas quando da entrega do prêmio. As 

decisões da Comissão Julgadora serão irrecorríveis, não se admitindo quaisquer 

recursos. 

 

7. Das Disposições Finais 

O cordel premiado passará a fazer parte do acervo da FJN e poderá ser reproduzido ou 

utilizado em trabalhos, publicações (internas ou externas, não comercializadas), cartazes 

ou quaisquer outros meios de promoção e divulgação do patrimônio cultural, inclusive 

através da mídia, mediante citação do respectivo crédito ao cordelista, sem que caiba ao 

autor da obra literária direito à percepção de qualquer valor, inclusive a título de direitos 

autorais, além do prêmio estipulado neste edital. 

  

A inscrição do(a) acadêmico(a)  implica na aceitação das normas determinadas para o V 
Concurso de Literatura de Cordel da FJN, a prévia concordância com a exposição da 

obra premiada, bem como a concessão dos direitos autorais patrimoniais dessa obra 

literária a FJN. 



ANEXO III 
 

REGULAMENTO DO IV CONCURSO DE FOTOGRAFIAS E IV MOSTRA DE 
FOTOGRAFIAS DA FJN 

 
1. Do Público Alvo 

 

O IV Concurso e IV Mostra de Fotografias são destinados aos participantes (estudantes 

FJN; estudantes de outras Instituições; profissionais), devidamente inscritos na VIII 
Semana de Iniciação Científica da Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN).  

 

2. Da Inscrição 

 

A inscrição para o IV Concurso e a IV Mostra de Fotografias serão realizados no 

período de 25 de Julho a 03 de Outubro de 2016 na Secretária Geral, para tanto, os 

participantes deverão se inscrever na VIII Semana de iniciação Científica da FJN pelo 

site  www.fjn.edu.br, trazendo comprovante da taxa de inscrição no ato da entrega da 

fotografia.  

Com o intuito de estimular o envolvimento do maior número possível de pessoas inscritas 

na VIII Semana de Iniciação Científica da FJN e reconhecendo a importância da 

fotografia tanto como forma de expressão artística como etnográfica, as fotografias 

inscritas terão que se enquadrar no tema proposto para a VIII Semana de Iniciação 
Científica da FJN.  

A vinculação das fotografias ao referido tema é condição obrigatória para o deferimento 

da inscrição, sendo automaticamente excluídas aquelas que não se enquadrarem neste 

tema. As fotografias deverão, portanto, registrar cenas, acontecimentos e quaisquer 

outras situações relacionadas ao contexto do tema.  

Cada participante poderá inscrever, no mínimo, uma (1) fotografia e, no máximo, 3 (três) 

fotografias, coloridas, ou em preto e branco (P&B), ou sépia;  

A inscrição deverá ser realizada no site www.fjn.edu.br. O participante deve preencher a 

ficha de inscrição no site, efetuar o pagamento e entregar na Secretaria da Faculdade de 

Juazeiro do Norte:  

Ficha de Inscrição  

Comprovante de pagamento 

Fotografias:  



a) Formato impresso, em papel fotográfico fosco, sem manipulação de imagem, na 

dimensão de 30 cm por 40 cm, acompanhadas de seus respectivos títulos e 

descrições (impressos em papel A4, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre 

linhas 1,5, margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm) sem 

quaisquer identificações de autoria nem nos títulos nem nas descrições das 

imagens nem nas próprias fotografias; 

 

b) Formato eletrônico, como arquivo digital (com extensão jpg ou jpeg), em boa 

resolução (3 a 5Mb) acompanhadas de seus respectivos títulos e descrições (em 

arquivo separado do programa Word, extensão .doc) gravadas em mídia eletrônica 

sem quaisquer identificações de autoria nem nos títulos nem nas descrições das 

imagens nem na parte externa do equipamento. 

 

Os títulos dos arquivos das imagens (com extensão .jpg ou .jpeg) deverão ser os mesmos 

apresentados no programa Word (extensão .doc) e na versão impressa em papel A4. 

A coordenação desta Mostra está totalmente isenta de qualquer implicação legal que as 

imagens possam motivar. 

O material apresentado, depois de efetivada a inscrição, não poderá ser trocado ou 

removido, em parte ou no todo. 

Ao se inscrever, o participante assume que permite, automaticamente, a divulgação de 

suas fotografias, quer sejam selecionadas ou não, a qualquer tempo e por quaisquer 

meios, pela coordenação da Mostra e/ou pela Direção Geral da FJN, como parte 

integrante da presente Mostra. 

 

3. Da Seleção 
 

O material inscrito passará por um processo de seleção realizado por uma Banca 

Examinadora composta por profissionais da área de fotografia e/ou profissionais que 

atuem no âmbito acadêmico ou de promoção cultural e artística, cearenses ou não, 

convidados pela coordenação da Mostra, os quais avaliarão todas as fotografias 

devidamente inscritas.  

A banca examinadora se utilizará dos seguintes critérios de avaliação: 

 Coerência com o Tema da VIII Semana de Iniciação Científica; 

 Criatividade na composição e plástica da fotografia; 

 Caráter artístico e/ou etnográfico da fotografia; 



 Habilidade técnica na execução da fotografia. 

As obras apresentadas, obrigatoriamente, não poderão ter conteúdo que:  

 Possam causar danos a terceiros, seja por difamação, injúria ou calúnia, danos 
materiais e/ou danos morais;  

 Sejam obscenas e/ou pornográficas;  

 Constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões;  

 Contenham dados ou informações racistas ou discriminatórias;  

 Tenham intenção de divulgar produto, serviço ou qualquer finalidade comercial;  

 Façam propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contrária a algum 
partido ou candidato;  

 Tenham sido produzidas por terceiros. 

As fotografias selecionadas serão expostas em locais de destaque na FJN durante a VIII 

Semana de Iniciação Científica da FJN. 

Após a Mostra, estas impressões farão parte do Acervo da FJN, podendo ser expostas 

em quaisquer locais definidos e/ou autorizados pela sua Direção Geral, pelo tempo que 

julgar conveniente. 

As fotografias selecionadas também poderão ser expostas em tamanhos menores ou 

maiores em formato impresso ou eletrônico, a depender das decisões da Coordenação da 

Mostra. 

Casos de plágio, desde que devidamente comprovados, implicarão na desclassificação 

sumária e no acionamento do(a) candidato(a) para devolução e/ou ressarcimento de 

valores eventualmente investidos na divulgação da(s) fotografia(s) deste(a) candidato(a). 

 

4. Da Premiação 

 

A divulgação do vencedor, a entrega da premiação no valor de R$ 500,00 (Quinhentos 

Reais) e certificado ocorrerão durante a cerimônia de abertura da VIII Semana de 

Iniciação Científica da FJN, no dia 19 de outubro de 2015. 

 

5. De Outras Informações 

 

Os inscritos, selecionados ou não, autorizam a partir da inscrição do IV Concurso de 
Fotografias e IV Mostra de Fotografias da FJN a publicação de suas fotos, sem fins 

comerciais, em qualquer um dos meios escolhidos pela Coordenação para a divulgação 

desta Mostra, por prazo indeterminado. 



 

Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pela Coordenação da presente 

Mostra, cujas decisões têm caráter soberano e irrecorrível. 

 


