
 

CONGRESSO CIENTÍFICO DE JUAZEIRO DO NORTE 

EDITAL 24/2019 

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

informações para a realização do seu Congresso Científico de Juazeiro do Norte que 

acontecerá no período de 26 a 29 de novembro de 2019, com o tema: “Evidências que não se 

negam: do conhecimento popular ao científico”. 

 O Congresso Científico de Juazeiro do Norte passa a integrar o calendário acadêmico desta 

Instituição, com o objetivo de divulgar e disseminar conhecimentos produzidos nas áreas 

exatas, humanas e saúde, para ensejar uma maior integração entre professores, alunos e a 

comunidade regional.  

 No foco dessa atenção está o estudante que ingressou no ensino de terceiro grau, 

pleiteando a sua capacitação profissional, técnico-científica, previamente estabelecida pela 

escolha que realizou.  

 Em parte, o sucesso dessa escolha se vincula aos seus interesses, habilidades, os traços de 

personalidade, os valores e expectativas individuais em relação ao futuro profissional e a 

maturidade para realizar a escolha da atividade de trabalho.  

 Em verdade, isso é apenas parte dessa caminhada que o discente percorre na sua trajetória 

universitária que, no foco da questão se depara com a grade curricular específica da carreira 

escolhida. 

 Outro lado fundamental e parcialmente complementar a esse sucesso almejado pelo aluno 

reside na sua vinculação a programas de iniciação científica mantidos pelas instituições. Por tais 

programas, o aluno ingressa na pesquisa científica, agregado a grupos e laboratórios, com o 

propósito de mergulhar mais fundo em questões relevantes de sua área de trabalho, com as 

quais aprimora a sua visão de mundo, o seu instrumental analítico de reflexão sobre os 

problemas vividos pela sociedade.  

 Na iniciação científica estabelece-se um projeto de trabalho de investigação com o qual o 

estudante-pesquisador, devidamente acompanhado e assistido por um professor orientador, 

trabalha experiências no domínio teórico, bem como no desenvolvimento de ações 



psicomotoras que o habilita a sistematizar ideias e referenciais teóricos que lhe proporcionam a 

síntese de experiências e observações que vão desembocar na escrita científica, com redação 

de artigos, monografias, na participação de eventos e nas oportunidades de relacionamento 

institucional com empresas de fomento estatal e a iniciativa privada. 

 Devemos dar uma ênfase particular ao fato de que a iniciação científica é igualmente uma 

grande oportunidade para o aperfeiçoamento do estudante no campo ético. Por isso mesmo, 

vemos com particular interesse que a iniciação científica, tanto quanto o domínio do 

conhecimento científico, também enseje um expressivo treinamento do formando nos campos 

da ética e da moral, de maneira a somar-lhe expressivos valores da sua formação, tanto 

científica quanto cidadã.  

 O Congresso Científico de Juazeiro do Norte 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 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 da 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 na sociedade 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, Arquitetura e Urbanismo, Segurança do 

Trabalho, Gastronomia, Medicina Veterinária e Direito;  

● 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, pós-

graduação e profissionais, nas categorias:  

1 - Iniciação Científica Júnior – para alunos de ensino médio e técnico; 

2 - Iniciação Científica – para alunos de graduação; 

3 - Pesquisador – para profissional e/ou estudante de pós-graduação lato sensu 

(especialização); 

4 - Pesquisador Sênior – para profissional e/ou estudante de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado). 

 

2.2. Para efetivar a participação no Congresso Científico de Juazeiro do Norte, o inscrito 

deverá obrigatoriamente assistir, no mínimo, uma palestra, podendo esta ser a de abertura 

ou a palestra magna. E terá a opção de participação em um minicurso, submissão de 

trabalhos científicos com publicação em Anais (ver normas em Anexo I) e participação no 

Concurso de Literatura de Cordel (ver normas em Anexo II).  

 

2.3. A inscrição deverá ser efetuada no site www.congressocientificofjn.com.br de acordo 

com os seguintes prazos:  

Início das inscrições e submissões de trabalhos científicos e literatura de cordel 02/08/2019 

Encerramento do prazo para pagamento para submissões de trabalhos  

científicos e literatura de cordel 
18/10/2019 

Encerramento das submissões de trabalhos científicos e literatura de cordel 23/10/2019 

Encerramento das inscrições para participação no evento SEM submissão de 

 trabalhos científicos e literatura de cordel 
08/11/2019 

Encerramento do prazo para pagamento das inscrições para participação no  

evento SEM submissões de trabalhos científicos e obra literária de cordel 
14/11/2019 

 

http://www.fjn.edu.br/


2.4. De acordo com as categorias têm-se os valores das inscrições que serão dados por 

lotes. Nesse sentido, segue a tabela abaixo com os respectivos valores referente ao 

primeiro lote, válido até 31 de agosto de 2019: 

 

Categoria    Valor 

1 Iniciação Científica Júnior – alunos de ensino médio e técnico R$ 40,00 

2 
Iniciação Científica – alunos de graduação (FJN) R$ 50,00 

Iniciação Científica – alunos de graduação (outras instituições) R$ 60,00 

3 
Pesquisador – profissional e/ou estudante de pós-graduação lato  

sensu (especialização) 
R$ 80,00 

4 
Pesquisador Sênior - profissional e/ou estudante de pós-graduação stricto  

sensu (mestrado e doutorado) 
R$ 80,00 

 

Segue a tabela abaixo com os respectivos valores referente ao segundo lote, válido de 1º de 

setembro a 30 de setembro de 2019.  

Categoria    Valor 

1 Iniciação Científica Júnior – alunos de ensino médio e técnico R$ 55,00 

2 
Iniciação Científica – alunos de graduação (FJN) R$ 65,00 

Iniciação Científica – alunos de graduação (outras instituições) R$ 75,00 

3 
Pesquisador – profissional e/ou estudante de pós-graduação lato  

sensu (especialização) 
R$ 95,00 

4 
Pesquisador Sênior - profissional e/ou estudante de pós-graduação stricto  

sensu (mestrado e doutorado) 
R$ 95,00 

 

Segue a tabela abaixo com os respectivos valores referente ao terceiro lote, válido de 1º de 

outubro a 8 de novembro de 2019.  

Categoria    Valor 

1 Iniciação Científica Júnior – alunos de ensino médio e técnico R$ 70,00 

2 
Iniciação Científica – alunos de graduação (FJN) R$ 80,00 

Iniciação Científica – alunos de graduação (outras instituições) R$ 90,00 

3 Pesquisador – profissional e/ou estudante de pós-graduação lato  R$ 110,00 



sensu (especialização) 

4 
Pesquisador Sênior - profissional e/ou estudante de pós-graduação stricto  

sensu (mestrado e doutorado) 
R$ 110,00 

 

Após a inscrição, o comprovante de pagamento deverá ser anexado no portal da inscrição 

no campo indicado. 

 
3. Dos Certificados  
 

3.1. Serão fornecidos certificados de 40 (quarenta) horas de participação para os inscritos 

no congresso que assistirem a uma palestra, no mínimo, via e-mail. 

3.2. Serão fornecidos certificados de apresentação de trabalho científico, entregues aos 

apresentadores, via e-mail, contendo os nomes de todos os integrantes inscritos como 

autores.  

3.3. Serão fornecidos certificados de participação do Concurso de Literatura de Cordel, via 

e-mail. 

3.4. Serão fornecidos certificados de participação dos minicursos, com carga horária de 8 

(oito) horas, via e-mail. 

3.5. É de inteira responsabilidade do participante o preenchimento correto da ficha de 

inscrição para confecção do Certificado. Assim, será cobrada uma taxa de R$ 40,00 

(quarenta 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, 31 de julho de 2019. 

 

 

 

Prof. José Marcondes Macedo Landim 

                                                                            Diretor Geral 

 



ANEXO I - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO 

 

 

A Comissão Científica do Congresso Científico de Juazeiro do Norte – cuja temática é 

“Evidências que não se negam: do conhecimento popular ao científico”, torna pública 

a abertura de inscrições para a submissão de trabalhos. Convidamos estudantes do 

ensino médio, técnico e universitário, pesquisadores e profissionais a submeterem 

trabalhos inéditos, nos termos do presente edital. 

A confirmação da submissão dos resumos fica condicionada à remessa do recibo de 

quitação da inscrição, para o endereço de e-mail congresso@fjn.edu.br. 

 

 

 

Para inscrever seu resumo, o autor principal deve entrar no site - 

www.congressocientificofjn.com.br - acessar a área do participante, realizar seu login e 

acessar o menu Trabalhos Científicos, cientificar-se das regras para o envio, escolher a 

categoria adequada que irá inscrever seu trabalho, cientificar-se das regras de envio e 

preencher formulário on-line. 

O autor principal deverá estar inscrito no congresso, com a inscrição paga e poderá 

submeter até 02 (dois) trabalhos para avaliação. Não existe limitação para participação 

como coautor. 

 

 

 

1. Os trabalhos a serem submetidos deverão respeitar as seguintes categorias que 

tomará por parâmetro o nível de escolaridade do autor principal (apresentador): 

 Categoria Iniciação Científica Júnior: estudante regularmente matriculado no 

Ensino Médio ou Técnico - Submissão de Resumo Simples. 

 Categoria Iniciação Científica: estudante regularmente matriculado em cursos 

de graduação - Submissão de Resumo Simples ou Resumo Expandido. 

APRESENTAÇÃO 

INSCRIÇÕES CONGRESSO FJN 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

mailto:congresso@fjn.edu.br
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 Categoria Pesquisador: profissionais graduados, estudantes regularmente 

matriculados em curso de pós-graduação lato sensu (especialização e 

residência) - Submissão de Resumo Simples ou Resumo Expandido. 

 Categoria Pesquisador Sênior: pesquisadores mestre e doutores, estudante 

regularmente matriculado em cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado 

ou doutorado) - Submissão de Resumo Expandido. 

2. É obrigatória a presença de um orientador nas categorias de Iniciação Científica 

Júnior e Iniciação Científica. 

 

 

 

Os resumos dos trabalhos científicos (simples e expandido) deverão ser submetidos 

exclusivamente pelo site www.congressocientificofjn.com.br, em português, inglês ou 

espanhol até a data limite de 18 de outubro de 2019. O trabalho poderá ser editado 

após a submissão até o dia 1º de outubro de 2019, sendo bloqueadas as alterações 

para quem submeter após esta data. Os trabalhos deverão conter os seguintes 

requisitos: 

 

RESUMO SIMPLES 

No site de inscrição do congresso, no menu “inscrição de resumo simples” tem-se os 

seguintes campos a serem preenchidos obrigatoriamente: 

Título: 

Deve identificar com clareza a natureza do trabalho e conter até 200 caracteres (com 

espaços). 

Corpo do Resumo:  

Deverá ser estruturado e limitado a 3.000 caracteres (com espaços) e deve conter 

obrigatoriamente: 

Introdução: Apresentar o contexto. Objetivos: apresentar os objetivos do estudo. 

Método: descrever os procedimentos empregados para a realização da pesquisa (local, 

tamanho amostral, análise estatística, dentre outros que o autor considerar relevante). 

Resultados: evidenciar os principais resultados do estudo. Considerações finais: 

NORMAS E INSTRUÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS 
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apresentar a resposta ao objetivo da pesquisa interligando com os resultados 

adquiridos com os objetivos proposto no estudo.  

Palavras-chave:  

Limitadas a 3 (três).  

Importante: 

- Não citar nome das Instituições estudadas (corpo do resumo), também não incluir 

gráficos, tabelas e figuras. 

Autores  

Serão permitidos no máximo 5 (cinco) autores, sendo distribuídos da seguinte forma: 

autor principal (quem fez a inscrição), até três coautores e, para as categorias 1 e 2, 

obrigatoriamente deverá conter um orientador. 

 

RESUMO EXPANDIDO 

No site de inscrição do congresso, no menu “inscrição de resumo expandido”, clique 

no arquivo modelo, elabore o seu resumo expandido conforme o modelo e em seguida 

anexe no campo indicado.  O arquivo deverá está no formato Word editável. 

 

Serão permitidos no máximo 5 (cinco) autores, sendo distribuído da seguinte forma: 

autor principal (quem fez a inscrição), até três co-autores, e para as categorias 1 e 2 

obrigatoriamente deverá conter um orientador. 

 

Acesse o modelo do resumo expandido aqui. 

 

 

 

Os trabalhos científicos serão avaliados pela comissão científica do Congresso, 

constituída por profissionais de diversas áreas com elevada capacidade técnico-

científica, além de experiência prática, que definirá pela aceitação ou não da 

apresentação. 

O autor do resumo será informado do resultado até o dia 10/11/2019.  

COMISSÃO JULGADORA 

 

http://www.fjn.edu.br/wp/wp-content/uploads/2019/07/Resumo-expandido-MODELO-OK.doc


A comissão julgadora realizará análise cega dos trabalhos, o que significa que não 

terão acesso aos nomes dos autores ou instituição de origem do trabalho. Esse 

procedimento colabora para um processo de análise idôneo, transparente e justo.  

A Comissão Científica é soberana, não cabendo às suas decisões qualquer espécie de 

recurso, pelo que são definitivas.  

 

 

 

Os trabalhos avaliados pela Comissão Científica e que atendam aos critérios 

especificados, sendo aprovados, serão automaticamente inscritos para apresentação 

oral ou na seção de pôsteres do Congresso e farão parte dos anais do congresso. Para 

cada resumo de trabalho será fornecido um conceito de 0 a 10, sendo obedecidos os 

seguintes critérios: 

1. Atualidade, originalidade, relevância do tema e aplicabilidade do conhecimento 

gerado. 

2. Pertinência do título e qualidade do resumo.  

3. Consistência teórica. 

4. Clareza, pertinência e consecução dos objetivos. 

5. Metodologia utilizada (adequação e qualidade).  

6. Análise de dados e resultados. 

7.  Articulação teórica e metodológica da interpretação.  

8.  Conclusões: fundamento, coerência e alcance. 

9.  Qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade).  

10. Respeito às regras estabelecidas para a elaboração do resumo. 

A Comissão Científica não efetuará correções ou mudanças nos textos enviados, sendo 

os mesmos, quando aprovados, publicados conforme enviados. Somente concorrerão 

aos prêmios os trabalhos apresentados nas modalidades Oral e Pôsteres, no(s) dia(s) e 

horário(s) estipulado(s) na programação oficial do congresso.  

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 



 

 

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

contendo 2 (dois) avaliadores. Serão premiados os 1º, 2º e 3º lugares dos trabalhos 

apresentados de cada categoria com os respectivos valores: R$ 300,00 (Trezentos 

reais) para o 1º lugar, R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) para o 2º lugar, R$ 100,00 

(Cem reais) para o 3º lugar no encerramento do Congresso. Aos premiados serão 

entregues certificados de menção honrosa. A decisão da banca examinadora é 

soberana e inquestionável. 

 

 

 

Todos os resumos aprovados serão publicados em forma de anais na Revista e-Ciência 

(edição suplemento).  

 

 

 

PÔSTER  

Os pôsteres deverão ser autoexplicativos com maior riqueza de imagens (fotos e 

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

citada do resumo. A Comissão Científica do Congresso disponibilizará layout para a 

apresentação dos banners.  

- 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 (quando houver), nome da Instituição de Ensino Superior, Órgão, Entidade 

ou Serviço a que está vinculado.  

- Tamanho padrão: 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.  

PREMIAÇÃO DOS RESUMOS DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

ANAIS DO CONGRESSO 

 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 



- 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 10 minutos, acrescendo mais 10 minutos 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). A 

Comissão Científica do Congresso disponibilizará layout para a mídia da apresentação 

oral mediante Data Show. 

- O material para Apresentação Oral é de inteira responsabilidade dos autores, 

devendo providenciar a sua formatação prévia e a disponibilidade em pen drive na 

data programada. 

- Será disponibilizado um aparelho de Data Show e computador para a apresentação.  

- A apresentação será realizada em sala de aula obedecendo ao tempo de 

apresentação, que será de 10 minutos, acrescendo mais 10 minutos 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 do Congresso.  

- As trocas de datas e horários não serão permitidas.  

 

 

 

Serão fornecidos certificados de apresentação de trabalho científico, entregues aos 

apresentadores, via e-mail, contendo os nomes de todos os integrantes inscritos como 

autores.  

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

para confecção do Certificado. Assim, será cobrada uma taxa de R$ 40,00 (quarenta reais) 

por eventual emissão de 2ª via. 

CERTIFICADO DE TRABALHO APROVADO 

 



 

 

 

A divulgação dos ganhadores e premiação acontecerá durante a cerimônia de 

encerramento do Congresso, a se realizar no dia 29 de novembro de 2019.  

 

 

 

Os autores intelectuais dos trabalhos inscritos concordam com a utilização sem ônus 

de seu nome, imagem e trabalho para divulgação em quaisquer meios de 

comunicação, traduções parciais ou integrais e reprodução total ou resumida, 

independentemente de licença, remuneração ou pagamento, além da premiação 

prevista neste regulamento.  

 

 

 

 

Os materiais enviados por parte dos inscritos não serão devolvidos.  

Os autores participantes assumem total e exclusiva responsabilidade a respeito de 

todas e quaisquer eventuais reivindicações de terceiros que se sintam prejudicados 

por suas participações no concurso ou pelas cessões dos direitos de autor sobre suas 

frases, sendo esses direitos cedidos livres e desembaraçados de todos e quaisquer 

ônus ou restrições.  

Todos os participantes declaram que o conteúdo dos trabalhos inscritos é original. Em 

caso de plágio de qualquer espécie, o Congresso Científico de Juazeiro do Norte não 

responderá pelo ato do participante, sendo este responsável por eventuais ônus ou 

danos a terceiros, respondendo integral e exclusivamente, além de ser desclassificado 

do concurso e consequentemente perderem o direito de concorrer aos prêmios.  

O Congresso Científico de Juazeiro do Norte, a seu exclusivo critério, a qualquer 

tempo, se julgar necessário, poderá alterar as regras constantes deste regulamento, 

mediante comunicação pública de tais mudanças no site do congresso. 

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS VENCEDORES PREMIAÇÃO 

 

 

DOS DIREITOS DE DIVULGAÇÃO 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 



A participação neste concurso acarreta aos participantes a aceitação total e irrestrita 

de todos os itens deste regulamento.  

Para eventuais dúvidas existentes referentes ao presente regulamento os participantes 

devem encaminhá-las para a Comissão Científica através do e-mail 

congresso@fjn.edu.br.  

As dúvidas não previstas neste regulamento serão julgadas pela Comissão Científica 

do Congresso Científico de Juazeiro do Norte, cujas decisões serão soberanas e 

irrecorríveis.  

A Comissão Executiva do Congresso não será responsável pelos custos de transporte e 

hospedagem ou qualquer outra forma de despesa, visando à apresentação de 

qualquer trabalho enviado e aceito.  

 
 

ANEXO II: REGULAMENTO DO VIII CONCURSO DE LITERATURA DE CORDEL 

DA FJN 

 

1. DA FINALIDADE 

 

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

cordel no meio acadêmico.  

 

2. DO TEMA 

 

O presente Concurso tem por finalidade selecionar trabalhos que evidenciem ou se 

relacionem com o tema proposto para o Congresso Científico de Juazeiro do Norte, da 

Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN), “Evidências que não se negam: do 

conhecimento popular ao científico”. 

 

3. DOS PARTICIPANTES 

 

Poderão participar do VIII Concurso de Literatura de Cordel da FJN acadêmicos com 

interesse na literatura de cordel de todas as IES da região, devidamente inscritos no 

Congresso Científico de Juazeiro do Norte. 
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O concurso será individual, sendo vedados trabalhos apresentados com dupla autoria. 

Cada participante poderá inscrever apenas 01 (um) cordel. 

A inscrição para o VIII Concurso de Literatura de Cordel será realizada no site do 

congresso www.congressocientificofjn.com.br. 

 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

A obra Literária de Cordel deverá ser apresentada com um mínimo de 16 estrofes e no 

máximo de 32 estrofes (formatadas, respectivamente, em 4 ou 8 páginas A4, contendo 

cada 4 estrofes), sendo cada estrofe em sextilhas (seis versos por estrofe) ou setilhas 

(sete versos por estrofe), rimando em sete sílabas. 

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 VIII 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 3 (três) 

membros externos à FJN, personalidades de saber técnico e profissional comprovado, 

na área do conhecimento da literatura de cordel, e dois membros designados pela FJN, 

um deles designado Coordenador do VIII Concurso de Literatura de Cordel da FJN. 

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

bem como os elementos que regem a Literatura de Cordel: Métrica, Rima e Coerência 

com o tema do Congresso. 

 

 

 

http://www.fjn.edu.br/


6. DO PRÊMIO E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

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

Tema do Congresso Científico de Juazeiro do Norte. 

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

IES. Será premiado em 1º lugar com a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) na 

abertura do Congresso Científico de Juazeiro do Norte, no dia 26 de novembro de 

2019. 

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) candidato(a) implica na aceitação das normas determinadas para o 

Congresso Científico de Juazeiro do Norte, com a prévia concordância para a 

exposição da obra premiada, bem como a concessão dos direitos autorais patrimoniais 

dessa obra literária para a FJN. 

 


