II DEVIR: ENCONTRO DE PESQUISADORES EM INOVAÇÃO E
SOCIEDADE
CHAMADA DE TRABALHOS
A Comissão Científica do II Devir: Encontro de pesquisadores em inovação e sociedade,
promovido pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e Intercâmbio das Faculdades
Integradas Barros Melo - FIBAM, declara aberto o prazo para submissão de resumos para
fins de apresentação de artigos ou trabalho prático durante os grupos de trabalhos (GTs)
que serão realizados nos dias 14 e 16 de maio de 2019, no período da tarde.
O evento tem como objetivo promover a produção científica e a troca de saberes entre os
discentes e docentes da FIBAM e outras instituições de ensino superior.
Cada GT será coordenado por professores desta instituição, podendo docentes externos
virem a ser convidados. O objetivo dessa dinâmica é envolver estudantes e professores em
um amplo debate sobre as temáticas do seu campo disciplinar. Para além da Apresentação
Oral, Relatos de Experiências e Trabalhos de Conclusão de Cursos, os grupos de trabalho
visam estimular a realização de novas pesquisas por meio de discussões sobre questões
teóricas, empíricas e metodológicas.
1. REGRAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS
a) O resumo expandido deverá ser enviado por formulário, disponível em:
www.barrosmelo.edu.br/devir.
b) No resumo expandido (até 500 palavras) deve constar:; três palavras-chave; introdução;
percurso teórico-metodologico; desenvolvimento; conclusão e referências.
c) Serão aceitas propostas nas seguintes modalidades:
Apresentação Oral: correspondente a trabalhos de iniciação científica e outras atividades
de pesquisa desenvolvidas em disciplinas cursadas pelo proponente.
Relatos de Experiências: correspondentes a experiências de cunho prático e teórico
desenvolvidas em Grupos de Estudo, atividades/projetos de extensão, assim como outras
atividades desenvolvidas em disciplinas cursadas pelo proponente.
Pesquisas desenvolvidas por docentes: correspondentes a produção intelectual
desenvolvida por professores mestres e doutores, assim como por mestrandos e
doutorandos, nas suas áreas de pesquisa e atuação profissional.
Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC): finalizados ou em andamento
d) Cada autor(a) poderá submeter até 02 (dois) resumos, incluindo aqueles em coautoria.

e) Cada apresentação deverá ter um autor e no máximo cinco co-autores.
2. REGRAS PARA OS TRABALHOS FINAIS
a) Os trabalhos das modalidades Apresentação Oral, TCC e Pesquisas desenvolvidas por
docentes deverão ser salvos em formato DOC. e possuir entre 10 e 15 páginas ao todo, já
incluídas as referências e notas de rodapé. Enquanto para os papers d e relatos de experiência
devem conter entre 5 e 8 páginas. Todas as páginas devem ser devidamente numeradas no
canto inferior esquerdo.
b) A página deve ser configurada para papel A4, com margens superior e esquerda de 3 cm
e margens inferior e direita de 2 cm.
c) O trabalho final deve respeitar rigorosamente as normas da ABNT atuais.
d) Os trabalhos serão apresentados perante banca oficial, a qual poderá arguir os autores.
e) Os artigos finais que foram desenvolvidos durante o Programa Institucional de Iniciação
Científica da AESO (PIBIC, PIVIC, ou PIBIT) deverão ser obrigatoriamente protocolados
à Coordenação de Pesquisa, Extensão e Intercâmbio da AESO-Barros Melo e apresentados
no II Devir: Encontro de pesquisadores em inovação e sociedade.
3. OBSERVAÇÃO ADICIONAIS
a) As salas estarão equipadas com computador e datashow para apresentação de slides caso
os apresentadores necessitem.
b) A programação final de cada GT e o suas salas serão divulgados com antecedência no
site http://www.barrosmelo.edu.br.

4. CALENDÁRIO

Período para submissão dos trabalhos

11 à 30 de abril 2019

Publicação do resultado da seleção dos trabalhos

08 maio de 2019

I DEVIR: ENCONTRO DE
PESQUISADORES EM INOVAÇÃO E
SOCIEDADE

14 e 16 de maio de 2019

