
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR CESUL 

Rua Antônio de Paiva Cantelmo 1222 - Fone 0xx 46 524 4242 cesul@cesul.br 
85601-270 - FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 

 

 

 
ABERTURA DO EDITAL PARA INSCRIÇÕES NO EPIC – ENCONTRO DE PRODUÇÃO E 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2020 
 
A Coordenação do Núcleo de Produção e Iniciação Científica do Cesul (NPIC), no uso de suas 
atribuições regimentais, informa a abertura de inscrições para participação no EPIC  2020 com 
tema norteador: “A nova Lei Geral de Proteção de Dados”. O evento será realizado de 07/10 
a 09/10 nas plataformas virtuais do CESUL. 
 
1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 
a) Os alunos e público externo que desejarem participar do evento devem efetuar sua 

inscrição no período de 03/09/2020 até dia 30/09/2020 (via plataforma 
digital:(http://cesul.jacad.com.br:8080/academico/eventos/). 

b) Para os participantes que desejarem apresentar trabalho, devem fazer sua inscrição, 
conforme detalhado acima e, posteriormente, realizar o envio do resumo (ver normas e 
procedimento de submissão de trabalho).  

c) O Valor da inscrição é R$ 50,00 para o público externo e os alunos do Cesul estão isentos 
da taxa deinscrição. 

 
2. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 
DATA: 07/10/2020 
Abertura Oficial Horário: 19h30min 
Local: Sala do Google Meet  
Palestrante: a confirmar 
 
Apresentação de comunicações por eixos temáticos: 
Início: 20:45 
Fim: 22:30 
 
DATA: 08/10/2020 
Horário: 19h30min 
Palestrante: a confirmar 
 
Apresentação de comunicações por eixos temáticos: 
Início: 20:45 
Fim: 22:30 
 
*Verificar ensalamento que será divulgado no dia 02/10/2020 
 
DATA: 09/10/2020 
Horário: 19h30min 
Palestrante: a confirmar 
 
Apresentação de comunicações por eixos temáticos: 
Início: 20:45 
Fim: 22:30 
 
 
3. SUBMISSÃO DETRABALHOS 
 
a) Os resumos poderão ser submetidos em português, espanhol ou inglês. Resumos 

submetidos com múltiplos erros ortográficos e gramaticais serão sumariamente rejeitados 
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pela comissão avaliadora. 
b) O envio de qualquer trabalho científico implica automaticamente na cessão dos direitos 

autorais aos organizadores do evento; 
c) A publicação dos trabalhos científicos nos Anais do EPIC não implica em remuneração 

aosautores; 
d) Os artigos assinados serão de responsabilidade exclusiva de seus autores, não refletindo, 

necessariamente, a opinião dos organizadores do evento. 
 
3.1 PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA ENVIO DOS ARTIGOS EMPÍRICOS 
 
A submissão dos artigos empíricos será realizada por meio digital, enviando o resumo 
expandido no formato padrão do evento (disponível em anexo I), para o e- mail: npic@cesul.br 
entre os dias 03/09/2020 e 30/09/2020. 
 
a) Para a submissão, o autor deverá enviar um email paranpic@cesul.br, até 30/10/20 e 

anexar arquivo em formato .doc ou .docx, exclusivamente, sendo um com identificação 
dos autores e um sem nenhuma identificação dos autores. 

 
b) Somente será(ão) aceito(s) eencaminhado(s) para avaliação artigo(s), resumo(s) inédito(s) 

e enviado(s) usando o arquivo modelo de formatação (template) disponibilizado pela 
organização do evento. 

 
c) O(s) artigo(s) e resumo (s) empírico(s) que não cumprir(em) rigorosamente as normas de 

formatação, conforme o modelo será (ão) imediatamente recusado(s). 
 

d) A(s) inclusão(ões) do(s) resumo(s) expandido(s) na programação do evento e a publicação 
nos Anais ficará(ão) condicionada(s) a: i) Aprovação do resumo pela Comissão Científica 
do Congresso; ii) Apresentação do trabalho por pelo menos um e no máximo dois do(s) 
autore(s) nas datas e horários previamente divulgados; 

 
e) No caso de submissão em coautoria com professores da Instituição, deverá conter 

autorização do mesmo. 
 

f) O prazo para envio de artigo empírico será de 03/09/2020 a 30/09/2020. 
 

g) Os trabalhos aprovados para apresentação serão divulgados em 02/10/2020, no site do 
CESUL (www.cesul. br) e no portal do aluno. 

 
4 AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS EMPÍRICOS 
 
A Comissão Científica avaliará os trabalhos observando os seguintes critérios: i) Qualidade da 
redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, objetividade e estrutura 
formal); ii) Originalidade do trabalho e relevância do tema; iii) Consistência teórica do trabalho; 
iv) Procedimentos metodológicos utilizados (adequação e qualidade), v) Conclusões 
(fundamento, coerência e alcance) e vi) Contribuições do trabalho para o conhecimento no 
tema de interesse. 
 
5 APRESENTAÇÃO 
 
a) Os trabalhos científicos (artigos empíricos, ensaios teóricos e resumos expandidos) 
aprovados para apresentação oral serão divulgados em 02/10/2020 no site da instituição e no 
portal do aluno. 
 
b) Cada trabalho terá um tempo máximo de apresentação de 15 minutos Os apresentadores 
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devem estar 10 minutos antes do(s) horário(s) estabelecido(s) para apresentação e 
permanecer(em) durante o período da sessão na sala previamente informada. 
 
c) Serão disponibilizados recursos audiovisuais (datashow) para as apresentações dos 
trabalhos. 
 
d) Para a(s) apresentação(ões) do(s) resumo(s) expandido(s) é obrigatório à utilização do 
modelo de slides (template), disponibilizados no site docongresso. 
 
e) Os artigos empíricos apresentados no evento serão publicados em formato de Anais 
eletrônicos. 
 
6 PREPARAÇÃO DOS RESUMOS /ARTIGOS: 
 
Para envio do trabalho pelo Sistema Eletrônico (email: npic@cesul.br), o autor deverá 
informar, de acordo com o modelo disponibilizado no Anexo I: 
a) Título (completo e sem abreviações - máximo 140 caracteres comespaços); 
b) Autor e co-autores (não abreviar osnomes); 
c) Orientador; 
d) Instituição deorigem; 
e) Área e Subárea do Conhecimento em que se enquadra oresumo; 
f) Corpo do trabalho (máximo 5.200 caracteres comespaços): 

 Para trabalhos, escrever os subtítulos em negrito com a primeira letra Maiúscula: 
Introdução, Desenvolvimento eConclusão; 

 Para relato de caso escrever os subtítulos em negrito com a primeira letra Maiúscula: 
Introdução, Relato do caso, Desenvolvimento e Considerações Finais. 

 Para outros tipos de pesquisa escrever os subtítulos em negrito com a primeira letra 
Maiúscula: Introdução, Material e métodos, Resultados, Desenvolvimento e 
Considerações Finais. 

g) As Referências devem ser de acordo com o manual da instituição (verificar o formato 
no Anexo I) 
h) Não será permitida a inserção de gráficos e tabelas no resumo (poderão ser incluídas 
naapresentação); 
i) As citações (no corpo do resumo) devem seguir as normasABNT; 
j) Palavras estrangeiras devem estar emitálico. 

 
OBS: Para contagem dos caracteres deverão ser incluídos os espaços. 
 
7 TRABALHOS SELECIONADOS PELOS AVALIADORES PARA APRESENTAÇÃO ORAL 
 
a) No site da instituição e no portal do aluno estará disponibilizado modelo para 
apresentação, por slide, dos trabalhos na forma de COMUNICAÇÃO ORAL. 
b) O local e horário da apresentação estarão disponíveis em edital a ser publicado em 
02/10/2020. 
c) As datas e horários de apresentação não poderão ser alterados após apublicação. 
d) O tempo de apresentação será de 10 minutos com mais 05 minutos paradiscussão. 
e) O local de apresentação estará equipado com computador e projetor multimídia (data 
show). 
f) Durante a pandemia a apresentação terá seu ensalamentos na plataforma Google 
Meet.
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ANEXO I – MODELO DE RESUMO EXPANDIDO 
 
 
TÍTULO DO TRABALHO: LETRAS MAIÚSCULAS, UTILIZANDO FONTE ARIAL, 
TAMANHO 14, EM NEGRITO, CENTRALIZADO. 
 
¹ Vitoria Muniz Oliveira, ² Gustavo Ellwanger Calovi. 
 
¹ Discente do curso de ................do Centro de Ensino Superior CESUL 
² Professor Doutor do Centro de Ensino Superior CESUL. 
 
 
Introdução: A introdução deve conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido no 
resumo expandido, bem como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do trabalho. 
Tal seção não admitirá subdivisões. Implica descrever uma visão geral sobre o tema abordado 
no estudo, com definição dos objetivos do trabalho e relevância da pesquisa. A introdução do 
artigo deve ser clara e objetiva, no entanto, é preciso trazer implicitamente a justificativa do 
trabalho abordando “o quê se fez”, “como se fez” e o “porque o fez”. A introdução objetiva 
situar o leitor acerca do tema estudado, por isso, deve haver ali, uma visão global do estudo. 
1º PARÁGRAFO DA INTRODUÇÃO: Apresente informações sobre o tema, o Problema de 
Pesquisa, hipótese e justificativa. No 2º PARÁGRAFO DA INTRODUÇÃO, deverá explicar 
quais são seus objetivos, gerais e específicos e metodologia quanto à realização do trabalho. 
3º PARÁGRAFO DA INTRODUÇÃO: De forma sucinta deverá mostrar ao leitor os conteúdos 
que serão apresentados. Por exemplo: “O presente ,trabalho iniciará com um resgate histórico 
da __________,       bem       como,       abordará       discussões       acerca      de _______”. 
Desenvolvimento: Envolve uma breve apresentação do tema investigado (2 parágrafos). 
Conclusão: As considerações finais deverão apresentar os resultados do estudo, ou 
resultados esperados em caso de projetos e não deverá conter citações. 
 
Referências: 
 
 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalho na graduação. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
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