EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA A
III WORKSHOP DE AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE e II SEMANA
DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

EDITAL N° 036/2017, de 03 de novembro de 2017.
1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS
A Coordenação do Colegiado de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária, do
Centro Universitário AGES, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna
público o Edital de submissão de trabalhos científicos, visando à seleção de trabalhos, na
modalidade de comunicação oral, para serem apresentados no III WORKSHOP DE
AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE e II SEMANA DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS que ocorrerá no período de 16 a 18 de novembro de 2017, no UniAGES,
em Paripiranga (BA), nas condições estabelecidas neste Edital. O evento tem como tema
gerador: Formação empreendedora e para valores humanos.

2. DOS OBJETIVOS DO III WORKSHOP DE AGRICULTURA E
SUSTENTABILIDADE e II SEMANA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
2.1. Contribuir para formação política, ética e social do estudante como futuro
profissional;
2.2. Possibilitar o intercâmbio de ideias entre estudantes, professores e palestrantes;
2.3. Promover momentos de discussão/exposição sobre os valores humanos e suas
relações com a edificação de uma sociedade mais sustentável e empreendedora.
2.4. Incentivar a iniciação à pesquisa por intermédio da criação de espaços de
debate/diálogo e de exposição de trabalhos acadêmicos.
3. DO PÚBLICO:
Poderão participar acadêmicos e professores do UniAGES e estudantes das demais
instituições dos cursos relacionados ao evento.
4. DAS VAGAS:
Todos os trabalhos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete), conforme critérios
dispostos neste Edital, estarão aprovados para apresentação. Não haverá um limite
máximo de trabalhos selecionados.
5. DAS INSCRIÇÕES:
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5.1 A inscrição se dará por meio de preenchimento do formulário eletrônico online,
disponível em www.uniages.edu.br, no período de 03/10 a 12/11/2017.
5.2 O participante deverá submeter trabalhos na forma de Resumo para apresentação na
modalidade de comunicação Oral.
5.3 Os inscritos serão submetidos a um processo seletivo, que consiste na análise de um
Resumo oriundo de Artigo Científico, Projetos de Pesquisa ou de Estágios
Supervisionados (devidamente elaborado por aqueles que desejam participar do evento).
5.4 O resumo deverá ser anexado no ato da inscrição, contendo entre 400 e 500 palavras,
seguido da indicação de quatro a seis palavras-chave.
5.5 Para cada inscrição poderá ser submetido apenas um resumo. Caso o pesquisador
deseje submeter mais de um resumo, deverá efetuar uma nova inscrição.
5.6 Os resumos serão avaliados de acordo com os prazos estabelecidos neste Edital,
constantes do item 10.
5.7 Em caso de múltipla autoria (número máximo de 3 participantes por produção, sendo
um autor e dois coautores), no ato da inscrição deve-se preencher o formulário com os
nomes de todos os participantes no espaço denominado “Autor(es)”.
5.8 Cada trabalho poderá ter até 1 Autor(a), 2 Co-autores(as) e 1 Orientador(a), sendo o
último, obrigatoriamente, um professor. Entretanto, caso o acadêmico deseje, poderá
fazer sozinho.
6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS:
6.1 Os resumos serão analisados pela Comissão Científica indicada pela Coordenação
Geral do Evento.
6.2 Serão considerados aprovados os trabalhos que obtiverem nota igual ou superior a 7
(sete), de acordo com os requisitos a seguir:
6.2.1. Em relação à produção escrita (5 pontos):
 Demonstra domínio da norma culta da língua escrita;
 Respeita a ordem pela qual as ideias ou fatos são apresentados no texto-base;
 Escolhe o vocabulário com rigor (de modo a evitar palavras inexpressivas) e com
linguagem clara e concisa;
 Articula as ideias e/ou frases do Resumo (coesão).
6.2.2. Em relação aos elementos científicos (5 pontos):
 Nível de discussão: exploração do tema motivador do trabalho em sua amplitude
e em seus aspectos fundamentais;
 Presença de um destes elementos: contextualização, problematização ou
posicionamento;
 Defesa total das ideias explícitas e implícitas no trabalho;
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 Posicionamento claro, coesão e coerência entre argumentos: ângulo de visão
próprio.
7. DAS ESPECIFICIDADES SOBRE A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
7.1 Os trabalhos serão apresentados no III WORKSHOP DE AGRICULTURA E
SUSTENTABILIDADE e II SEMANA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, na forma de
comunicação oral.
7.2 Os trabalhos deverão ser inscritos considerando o Eixo Temático que fundamenta o
evento, constante no item 11 deste Edital.
8. COMUNICAÇÃO ORAL
8.1 O trabalho a ser apresentado na modalidade Comunicação Oral deve ser
confeccionado como um arquivo de apresentação em Microsoft Powerpoint versão 972010 (“.ppt”).
8.2 Cabe aos autores estarem munidos do arquivo de apresentação da Comunicação Oral
nos horários e locais indicados na programação do Evento.
8.3 O autor principal deve comparecer à apresentação para fazer jus a certificação.
8.4 Os arquivos das apresentações, na modalidade de Comunicação Oral, devem ser
entregues a um integrante da Comissão Organizadora dos eventos até 30 minutos antes
do início da sessão.
8.5 A Comunicação Oral terá duração total de 30 minutos: 20min (para exposição inicial)
mais 10min (para mediação realizada pelo monitor e apreciação da plateia).
8.6 Para as apresentações de trabalhos na modalidade de Comunicação Oral a carga
horária será de 10 horas. O certificado poderá ser solicitado, através de requerimento
(online), no prazo de 30 (trinta) dias após o término do evento. O requerimento de
solicitação do certificado possui taxa de recolhimento.
9. DO CRONOGRAMA
ETAPA / ATIVIDADE
Publicação do Edital
Submissão dos resumos
Avaliação/Análise dos resumos
Divulgação
dos
trabalhos
(Comunicação Oral)
Data de apresentação do trabalho

DATA
3 de novembro de 2017
De 03/11 até 12/11/2017
Até 13/11
aprovados

14/11
17/11/2017 (20h30 às 21h30)

10. DO EIXO TEMÁTICO
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11.1 O Eixo temático é, considerando-se o tema-gerador do evento, o recorte temático
necessário à organização e, também, a delimitação, no que se refere ao conteúdo das ações
do referido evento.
11.2 Os pesquisadores (estudantes e professores) interessados em apresentar trabalhos no
evento deverão fazer a escolha voltada para o tema do evento, podendo inclusive
inscrever mais de um trabalho.
Obs.: Para cada trabalho que se deseje apresentar, deve-se efetuar uma inscrição.
11.3 Eixo temático: Produção sustentável
12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 O Evento será realizado no Campus do UniAGES, localizado na Avenida
Universitária, 23 - Parque das Palmeiras, Paripiranga (BA), CEP 48430-000, nos dias
16/11, 17/11, 18/11/2017
12.2 As informações referentes ao evento estarão disponibilizadas no site
www.uniages.edu.br.
12.3 Para os acadêmicos do UniAGES, a certificação deste Evento poderá ser utilizada
como Atividades Complementares.
12.4 A inscrição implicará a aceitação das normas contidas nos comunicados e neste
edital.
12.5 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação Geral do Evento.
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