
VI JORNADA CIENTÍFICA DO PRODER

17 a 19 de dezembro de 2020

EDITAL Nº 002/2020 – PRODER/UFCA 

A  Universidade  Federal  do  Cariri  –  UFCA,  através  do  Programa  de  Pós-

Graduação  em  Desenvolvimento  Regional  Sustentável  (PRODER)  torna  público  e

convoca  a  comunidade  a  participar  e  submeter  trabalhos  científicos,  nas  condições

estabelecidas no presente edital, na VI Jornada Científica do PRODER que ocorrerá no

período de 17 a 19 de dezembro de 2020. 

Tendo a honra de convidar os(as) docentes e discentes do Programa de Pós-

Graduação  em  Desenvolvimento  Regional  Sustentável  (PRODER/UFCA)  para

contribuírem na construção desse evento, através do envio de propostas de minicursos.

APRESENTAÇÃO

No período  de  17  a  19  de  dezembro  de  2020  será  realizada  a  VI  Jornada

Científica  do  PRODER,  promovida  pelo  corpo  docente  e  discente  do  Mestrado

Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável

da Universidade Federal do Cariri (PRODER/UFCA). 

A VI JCP objetiva oferecer ações de comunicações científicas, mesas se debate,

minicursos e rodas de conversa, a partir das ações do corpo de docentes e discentes,

bem como outros sujeitos convidados pela Comissão Geral de Organização do Evento –

CGOE visando o fortalecimento do campo de discussões e práticas do Desenvolvimento

Regional  Sustentável,  bem  como  do  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM

DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  SUSTENTÁVEL,  a  partir  das  plataformas

StreamYard e canal do Youtube institucional da UFCA.

I – DO LOCAL

1.1  O evento  ocorrerá  em ambiente  virtual  por  meio  de  transmissão  remota

através  do serviço de comunicação das plataformas  StreamYard  e canal  do  Youtube
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institucional da UFCA, bem como, através do auditório virtual da UFCA, cujos links de

acesso serão remetidos  para o endereço de e-mail  do participante  com antecedência

mínima de 24 (vinte e quatro) horas do horário previsto para a realização do evento. 

II – DA INSCRIÇÃO

2.1 A inscrição para o evento  será realizada através de formulário eletrônico a

ser  disponibilizado  através  do  link:  https://forms.ufca.edu.br/search-form?

id_formulario=1787, cujo período inicia-se em 06 de novembro de 2020 (dois mil e

vinte) e encerra-se às 23h: 59min do dia 11 de dezembro de 2020 (dois mil e vinte).

2.2  A  inscrição  do  evento  será  condicionada  ao  preenchimento  do  referido

formulário.  Sugerindo-se aos participantes,  a realização de doação de sangue e/ou a

entrega de 02 (dois) quilos alimentos não perecíveis ao Projeto UFCA Solidário, cujos

pontos de coleta serão divulgados posteriormente.

2.3 A inscrição  de pelo menos 01 (um) autor,  é condição para que ocorra a

submissão e apresentação do trabalho.

2.4  A  inscrição  dará  acesso  ao  participante  a  todas  as  palestras  e  01  (um)

minicurso, cuja relação com o respectivo link para acesso ao formulário de inscrição

será divulgado posteriormente no site do evento: http://proder.ufca.edu.br/

III – DA FREQUÊNCIA

3.1 Ao término da respectiva atividade será disponibilizado o link para registro

da frequência do participante.

IV – DA SUBMISSÃO DE RESUMOS

4.1  Os  resumos  deverão  ser  encaminhados  através  do  link

https://forms.ufca.edu.br/search-form?id_formulario=1787, até as 23h: 59min do dia 20

de novembro de 2020 (dois mil e vinte).

4.2 O autor responsável pela apresentação do trabalho deverá estar inscrito no

evento.
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4.3 Cada resumo poderá ter no máximo 05 (cinco) autores, considerando para

essa finalidade: autor e coautor.

4.4 Os trabalhos poderão ser submetidos na modalidade de resumo simples ou

expandido.

4.5 Os trabalhos deverão ser produzidos contemplando um dos seguintes eixos

temáticos:

4.5.1MEIO AMBIENTE

4.5.2 SAÚDE, ESTADO E SOCIEDADE

4.5.3 TECNOLOGIA E MODELAGEM 

4.6 Por ocasião da submissão do trabalho, deverá ser indicado o eixo previsto no

item deste edital.

4.7 Serão aceitos os seguintes formatos de trabalhos científicos:

4.7.1  Resumo  expandido  (Introdução,  objetivos,  metodologia,  resultados,

conclusões, referências, agradecimento à agência de fomento (opcional)).

4.7.3  Resumo  estruturado  simples  (Introdução,  objetivos,  metodologia,

resultados e conclusões). 

4.8  O  resumo  deverá  seguir  o  template (modelo)  que  consta  no  site:

http://proder.ufca.edu.br/

4.9 O resumo não deverá identificar o autor e coautores, cuja identificação será

possível por meio do formulário eletrônico de submissão e deverá conter as seguintes

informações:  nome(s)  do(s)  autor(es),  e-mail(s),  telefone(s)  para  contato,  breve(s)

descrição(ões)  profissional(ais)/acadêmica(s)  do(s)  autor(es),  informações  acerca  de

financiamento e agradecimentos.

4.10 Após o envio do trabalho,  não será admitida  a modificação do arquivo

enviado.

4.11 O trabalho deverá ser submetido em formato doc ou docx.

4.12 Cada participante poderá submeter até 03 (três) trabalhos como autor,  não

havendo limites para coautoria em outros trabalhos.

4.13 Os trabalhos submetidos admitirão apenas uma única correção, que trará as

seguintes informações: aprovado ou reprovado.
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4.15 Após  a  aprovação  dos  resumos,  deverão  ser  encaminhados  conforme o

template e em formato pdf, com as correções sugeridas, quando houver.

V – DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

5.1 Os trabalhos serão avaliados por meio do processo de revisão por pares.

5.2 No resumo não poderá constar informações que permitam a identificação

do(s) autor(es), estas informações deverão ser apresentadas na versão final.

VI – DOS TRABALHOS APROVADOS

6.1  O  envio  do  parecer  de  aprovação  do  trabalho  será  remetido  ao  e-mail

indicado até o dia 04 de dezembro de 2020 (dois mil e vinte).

6.2 A lista dos trabalhos aprovados será divulgada após o dia 04 de dezembro de

2020 (dois mil  e  vinte) no ambiente virtual  de divulgação da VI Jornada Científica

PRODER através do site: http://proder.ufca.edu.br/.

VII– DA APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS

7.1  As  apresentações  dos  trabalhos  ocorrerão  por  meio  de  ambiente  virtual

através  do serviço  de comunicação  do auditório  virtual  da Universidade  Federal  do

Cariri – CE, no dia e horário preestabelecido.

7.2 Para acesso ao auditório virtual em comento será gerada um link para acesso,

que será encaminhado com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do horário

preestabelecido.

7.3 A avaliação resumo levará em consideração os seguintes aspectos:

 7.3.1 Estrutura (objetivos, percurso metodológico, referencial teórico, resultados

e conclusões, relevância do tema em relação a linha escolhida).

      7.3.2 Clareza e objetividade na apresentação.

      7.3.3 Domínio do tema abordado.

      7.3.4 Adequação da apresentação ao tempo.

      7.3.5 Coerência entre exposição oral e o resumo submetido.
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7.4 Para cada apresentação será destinado o tempo de 10 (dez) minutos para a

exposição  e  05  (cinco)  minutos  para  as  considerações  e  intervenções  da  banca

avaliadora.

7.5 Os participantes,  no ato da inscrição  e submissão dos  trabalhos,  deverão

informar acerca da aceitação para apresentação do trabalho.

7.6 Os trabalhos  deverão ser apresentados,  utilizando-se dentre  outros meios,

através de banner a ser enviado previamente em formato digital “pdf” em consonância

com  o template que  consta  no  site  da  VI  Jornada,  através  do  seguinte  link:

http://proder.ufca.edu.br/.

VIII – DA PREMIAÇÃO

8.1 Os 03 (três) melhores resumos simples estruturado e os 03 (três) melhores

resumos expandidos serão premiados com menção honrosa.

8.2  Os  autores  serão  informados  através  do  e-mail,  assim  como  ocorrerá  a

divulgação dessa relação ao término do evento, bem como, através da divulgação no site

do evento: http://proder.ufca.edu.br/.

IX – DAS DIRETRIZES PARA OS TRABALHOS

9.1 Os resumos deverão ser escritos na letra Times New Roman, tamanho 12.

9.2 Os resumos deverão seguir as normas da ABNT.

9.3 As margens, superior e esquerda deverão ter 3,0 cm e a inferior e direito

devem ter 2,0 cm.

9.4 O resumo deve ser escrito em página A4.

9.5 O resumo deve ser encaminhado em formato Word para avaliação e após

esse ato, em formato Word e PDF. 

9.6 O resumo estruturado simples não poderá ultrapassar 01 (uma) página e terá

de 300 (trezentas) a 500 (quinhentas) palavras e deverá estar estruturada em página de

formato A4. Deve estar em fonte Times New Roman e tamanho 12, com espaçamento

simples entre linhas, devendo conter o título, o texto do resumo e no mínimo 3 e no

máximo  5  palavras-chave.  O  resumo  deverá  conter  a  introdução,  objetivos,
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metodologia,  resultados,  conclusões,  informações  acerca  do  fomento  da  pesquisa  e

agradecimentos (opcional).

9.7 O resumo expandido terá entre 4 (quatro) e 5 (cinco) páginas e deverá estar

estruturada  em  página  de  formato  A4.  Deve  estar  em  fonte  Times  New  Roman e

tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5 e devendo conter o título, resumo

simples,  no  mínimo  3  e  no  máximo  5  palavras-chave,  a  introdução,  objetivos,

metodologia,  resultados,  conclusões,  referências,  informações  acerca  do  fomento  da

pesquisa e agradecimentos.

9.8 O resumo não poderá conter referências em seu texto.

X  –  DA  CHAMADA  INTERNA  PARA  SUBMISSÃO  DE  PROPOSTAS  DE

MINICURSOS

10.1 Convida os(as) docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em

Desenvolvimento  Regional  Sustentável  (PRODER/UFCA)  para  contribuírem  na

construção desse evento, através do envio de propostas de minicursos.

10.2  Os  minicursos  serão  ministrados  durante  o  evento,  que  em  virtude  da

pandemia será realizado de forma remota, entre os dias 17 a 19 de dezembro de 2020,

terão carga horária total de 16 horas.

10.3 A carga horária do minicurso será distribuída na seguinte proporção:

10.3.1  Oito  horas  de  atividades  remotas  síncronas  com  os(as)  inscritos(as),

incluindo a realização de atividades avaliativas, nos dias 17 e 18 de dezembro, entre as

14h: 00min e as 18h: 00min.

10.3.2 Oito horas  de atividades  remotas  assíncronas  com os(as) inscritos(as),

com a disponibilização de materiais de apoio às atividades remotas síncronas, incluindo

as  atividades  avaliativas,  tais  como:  livros,  capítulos  de  livros,  artigos,  vídeo-aulas,

resenhas, dentre outras que os(as) facilitadores(as) acharem pertinentes.

10.4 Poderão submeter propostas os(as) docentes e os(as) discentes do Proder, os

quais  poderão  ter  participação  de  qualquer  pessoa  inscrita  no  evento.  O  envio  da

proposta deverá ser feito entre os dias 06 e 11 de novembro de 2020 para o Forms,

através  do  link:  https://forms.ufca.edu.br/search-form?id_formulario=1788,
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obedecendo o modelo apresentado em anexo (ANEXO I), seguindo ainda o escopo de

uma das três linhas de pesquisa do PRODER, a saber:

Linha 1: Meio Ambiente;

Linha 2: Saúde, Estado e Sociedade;

Linha 3: Tecnologia e Modelagem.

XI – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

DATA AGENDA LOCAL

06/11/2020

Lançamento do Edital Site  do  PRODER:

http://proder.ufca.edu.br/

06/11/2020 a 11/12/2020

Inscrições

Através  do  link:

https://forms.ufca.edu.br/search-

form?id_formulario=1787

06/11/2020

Chamada  pública  de

comunicação  científica  de

minicursos

Site  do  PRODER:

http://proder.ufca.edu.br/ 

06/11/2020 a 11/11/2020

Recebimento  de propostas

de minicurso

Através  do  link:

https://forms.ufca.edu.br/search-

form?id_formulario=1788

06/11 a 20/11/2020

Submissão de trabalhos Através  do  link:

https://forms.ufca.edu.br/search-

form?id_formulario=1787.

20/11/2020

Divulgação  da  lista  de

minicursos

Site  do  PRODER:

http://proder.ufca.edu.br/

04/12/2020 

Resultado da avaliação dos

trabalhos submetidos

Site  do  PRODER:

http://proder.ufca.edu.br/ e  envio

de e-mails para os autores.

17/12/2020 a 19/12/2020

Evento Plataformas  StreamYarde  canal  do

Youtube  institucional  da  UFCA,
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bem  como,  através  do  auditório

virtual da UFCA

XII – COMISSÃO ORGANIZADORA

Celme Torres Ferreira da Costa

Cícero Allan Barbosa Soares

Estelita Lima Cândido

Francisca Laudeci Martins Souza (Presidente)

Ian Henrique Teles Braga

João Victor Mariano da Silva

José Evandro da Silva Figueiredo

Jucycler Ferreira Freitas

Leoncio Gonçalves Rodrigues

Marcelo Martins de Moura Fé

Renata Macêdo Leite

Tayronne de Almeida Rodrigues

Yago Neco Teixeira

XIII  –  Esse  edital  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as

disposições em contrário.

XIV – Os casos  omissos  que por  ventura  surgirem,  serão dirimidos  pela  Comissão

Organizadora.

Crato – CE, 06 de novembro de 2020

Francisca Laudeci Martins Souza
Presidente da VI JCP

Rua Ícaro Moreira de Sousa, Nº 126, Bairro Muriti, Crato – CE. CEP: 63.130-025 –
          Tel: (88) 3221-9200/3221-9503 Site: www.ufca.edu.br - e-mail: proder@ufca.edu.br 8



VI JORNADA CIENTÍFICA DO PRODER
ANEXO I - FICHA DE PROPOSTA DE MINICURSO

1. Dados do(s) Facilitadores(s)

Nome: 
E-mail:                                                                         Telefone:
(   ) Discente          (   ) Docente
CPF:                                                                              Matrícula:
Endereço do Lattes:

Nome: 
E-mail:                                                                         Telefone:
(   ) Discente          (   ) Docente
CPF:                                                                              Matrícula:
Endereço do Lattes:

Nome: 
E-mail:                                                                         Telefone:
(  ) Discente          (   ) Docente
CPF:                                                                              Matrícula:
Endereço do Lattes:

2. Dados do Minicurso

Título:

Ementa:

Objetivos do Minicurso:
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Linha de Pesquisa PRODER:

Total de Vagas:

Link de acesso aos materiais do minicurso (se já tiver disponível):

Rua Ícaro Moreira de Sousa, Nº 126, Bairro Muriti, Crato – CE. CEP: 63.130-025 –
          Tel: (88) 3221-9200/3221-9503 Site: www.ufca.edu.br - e-mail: proder@ufca.edu.br 10


