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1 A JORNADA CIENTÍFICA DA FACULDADE DE ROLIM DE MOURA (FAROL)
A Faculdade de Rolim de Moura (FAROL) tem buscado a excelência não só no ensino
como também na extensão e na pesquisa, pois o desenvolvimento de novas tecnologias e os
processos de novos conhecimentos advém do avanço e da qualidade da pesquisa desenvolvida
principalmente na educação superior.
A Jornada Científica, criada no ano de 2006, acontece todos os anos e está sob a
responsabilidade da Gerência de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento (GEPED). Ela visa à
divulgação da pesquisa científica, a integração acadêmica, o desenvolvimento intelectual
contínuo dos alunos, bem como a troca de experiência entre as várias áreas do conhecimento.
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A pesquisa de qualidade desenvolvida por pesquisadores é uma das atividades que deve
ser cada vez mais incentivada e deve ser iniciada com o engajamento dos acadêmicos de
graduação no processo de investigação científica, favorecendo a formação de profissionais cada
vez mais qualificados para o mercado de trabalho.
Nesse contexto, o GEPED, com o auxílio da Direção Geral e Direção Acadêmica,
viabiliza e gerência a preparação e realização da XVI Jornada Científica da FAROL e XI
Farol Integração que possibilitará o desenvolvimento do espírito investigativo e a divulgação
oriunda das pesquisas realizadas no âmbito do ensino superior.
A XVI Jornada Científica da FAROL e X I Farol Integração, como em anos
anteriores, estende o convite especial para os acadêmicos e professores da Universidade
Federal de Rondônia (UNIR), do Campus de Rolim de Moura e demais campus, e às demais
instituições de ensino médio e superior da região de setor privado e público. Mais uma vez
abrimos uma sessão para apresentação de trabalho derivados de programas de iniciação
científica do ensino médio.
2 OBJETIVOS DA JORNADA CIENTÍFICA
2.1 Objetivo Geral
Promover e estimular a divulgação de estudos técnico-científicos dos alunos e
pesquisadores da FAROL e de outras instituições do ensino superior (IES) e médio da
microrregião, do estado de Rondônia e outros.
2.2 Objetivos Específicos
a) Promover o intercâmbio entre os alunos de graduação, pós-graduação e os professores
pesquisadores na busca de soluções para os problemas e desafios existentes para a pesquisa,
divulgando os resultados obtidos.
b) Proporcionar a divulgação das pesquisas desenvolvidas nas IES entre os pesquisadores da
FAROL e de outras IES.
c) Proporcionar aos alunos do ensino médio a oportunidade de apresentar seus trabalhos de
iniciação científica, estimular este tipo de programa nas escolas e criar a oportunidade destes
alunos conhecerem a produção de pesquisas.
d) Promover um encontro da comunidade científica rondoniense para troca de experiências e
aproximação entre pesquisadores, acadêmicos, pós-graduandos e comunidade em geral,
estimulando o espírito investigativo.
e) Oportunizar aos participantes da Jornada a análise da influência que suas pesquisas
científicas proporcionam, considerando os diferentes aspectos de melhoria da qualidade de vida
das pessoas.
3 PÚBLICO ALVO
Por se tratar de um evento abrangente e multidisciplinar, a XVI Jornada Científica e
X I Farol Integração da FAROL reunirá pesquisadores, professores e estudantes do ensino
superior (graduandos e pós-graduandos), docentes e discentes da FAROL e de outras IES,
mestrandos, mestres, doutorandos, doutores, professores e estudantes do ensino médio e
profissionais das diferentes áreas do conhecimento.
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4 A COMISSÃO ORGANIZADORA
A organização deste evento está sob a responsabilidade de uma Comissão Organizadora,
formada por professores da FAROL e subsidiados por acadêmicos. Professores de outras
instituições podem ser convidados a auxiliar na organização ou participação. Os membros da
Comissão Organizadora e seus respectivos papéis são definidos pela GEPED em concordância
com o Comitê Assessor, a seguir.
Os seguintes setores compõem o Comitê Assessor da XVI Jornada Científica e XI
Farol Integração da FAROL:
a) Gerência de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento - GEPED.
b) Direção Acadêmica/FAROL.
c) Coordenações dos cursos da FAROL.
5 IMPORTÂNCIA DO EVENTO
Traduz-se em pontos essenciais do evento a própria qualidade do conhecimento e da
informação que irá transmitir em seu meio, contribuindo para o crescimento e aperfeiçoamento
dos pesquisadores e acadêmicos. O desempenho dos eventos anteriores e seu consequente
sucesso é também um estímulo à sua consagração.
6 LOCAL DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
6.1 Comunicação Oral
Do dia 08 de abril 2021 até 03 de maio de 2021 as 15h00min, estarão disponíveis o
modelo de projeto aceito para apresentar o trabalho. A inscrição da Comunicação Oral só
poderá
ocorrer
via
e-mail.
Só
será
aceito
trabalhos
enviados
para:
jornadacientifica@farol.edu.br
Seguir estas instruções: O título do e-mail deverá estar escrito: COMUNICAÇÃO
ORAL 2021 – Primeiro nome do aluno que irá apresentar. No corpo do trabalho deverá anexar
o arquivo em anexo (projeto, artigo não publicado) e inserir as seguintes informações: Nome
completo de todos os participantes (não poderá alterar posteriormente), curso, período,
instituição (FAROL ou outra instituição), autor que irá apresentar o trabalho e orientador do
mesmo.
A inscrição é POR TRABALHO, com limite de 06 (seis) autores. A apresentação irá
ocorrer dia 13 e 14 de maio de 2021 às 19h30min às 20h50min. A definição do dia e horário
será determinada pela GEPED, estabelecido e encaminhado via e-mail até o dia 05 de maio
de 2021.
Trabalhos enviados no e-mail estabelecido a partir das 15h00min do dia 03 de maio de
2021 serão REJEITADOS automaticamente.
OBS: Ao enviar seu artigo, em até dois dias úteis ele será respondido como:
RECEBIDO em análise. Caso você não receba o e-mail de volta, é necessário entrar em contato
com colaboradores da GEPED. Até o dia 05 de maio de 2021, você receberá um e-mail que irá
CONFIRMAR sua participação ou REJEITAR sua participação.
Toda a apresentação irá ocorrer na modalidade ONLINE pelo Google Meet em dia e
horário determinado pela GEPED. Toda a comunicação será via e-mail. Será disponibilizado um
modelo de SLIDE padrão para a Comunicação Oral da XVI Jornada Científica e XI Farol
Integração de 2021. Trabalhos apresentados em SLIDES diferentes serão rejeitados.
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6.2 Participação nas Palestras
A inscrição em cursos, palestras e oficinas será realizada separadamente, no período de.
08 de abril a 10 de maio de 2021. O horário de término será as 15h.
A inscrição deverá ser realizada no site: www.farol.edu.br – INSCRIÇÕES GRATUITAS
Informações na GEPED, de segunda a sexta-feira das 12:30 as 17:30h, telefone: (69) 3449-1800
ramal 1879, WhatsApp: 3449-1879 ou e-mail: gepex@farol.edu.br
7 DATAS PARA OCORER COMUNICAÇÃO ORAL E PALESTRA
A inscrição em cursos, palestras e oficinas será realizada separadamente, no período de
08 de abril a 10 de maio de 2021.
Inscrições para apresentação de Comunicação Oral: 08 a 29 de abril de 2021.
Data de divulgação do resultado: 05 de maio de 2021.
Limite de inscrições de trabalhos: Cada autor poderá inscrever apenas um trabalho como
autor principal (quem apresenta).
Número máximo de autores por trabalho: 06 (seis).
ATENÇÃO: Acadêmicos de graduação ou ensino médio devem OBRIGATORIAMENTE ter
um professor orientador responsável.
7.1 Horários que ocorreram as palestras e apresentações.
Dia 13 e 14 de maio de 2021 as apresentações de comunicação oral irão iniciar às 19h30min até
às 20h50min. As palestras em ambos os dias irão iniciar as 21h00min e terminará às 22h30min.
8 CARGA HORÁRIA
A atividade científica contemplará a seguinte modalidade:
A) Palestras: Será disposto 04 horas para o dia 13 de maio de 2021 e 04 horas para o dia 14
de maio de 2021, totalizando 08 horas.
b) Comunicação Oral (slide). (ARTIGOS COMPLETOS ou PROJETOS aprovados). Será
disposto 20 horas por trabalho APROVADO e APRESENTADO (um por dia).
9 FORMATO E ESTRUTURA DO ARTIGO COMPLETO (COMUNICAÇÃO ORAL)
9.1 Apresentação da comunicação oral
A comunicação representa as diversas formas de linguagem servindo desde a mais tradicional ao
mais moderno método de se comunicar e seu ato de confabular se dá por meio de elementos
presentes e ativos no processo.
9.2 Comunicação oral contemplará:

SOCIEDADE ROLIMOURENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
FACULDADE DE ROLIM DE MOURA – FAROL
Portaria Ministerial de Recredenciamento nº 387 de 06 de maio de 2014 – DOU de 07 de maio de 2014

Gerência de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento

Forma expositiva: Apresentação on-line/Google meet
Disponibiliza-se apresentação de no mínimo 08 minutos e no máximo 10 minutos.
9.3 Formato e estrutura obrigatórias
A) Pesquisas: Pesquisas que envolvam relatos de experiência, pesquisas documentais, pesquisa
com seres humanos ou animais deverá ser anexado ao artigo/trabalho completo, o PARECER DO
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) aprovando sua pesquisa. Todo trabalho enviado
pelos acadêmicos devem estar acompanhado com nome do professor orientador.
B) Logo: Inserir logo/arte de evento organizado pela GEPED nos slides.
9.4 Elementos obrigatórios do artigo completo
São contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original inédita. Digitados (Times
New Roman 12 ) A4 (210 X 297 mm), com espaço entre linhas de 1,5, margem superior e
esquerda de 3,0 cm e inferior e direita de 2,0 cm, perfazendo um total de no mínimo 10 páginas e
no máximo 20 páginas para os artigos originais (incluindo em preto e branco as ilustrações,
gráficos, tabelas, fotografias etc). As tabelas e figuras devem ser limitadas a 5 no conjunto.
Figuras serão aceitas, desde que não repitam dados contidos em tabelas. Recomenda-se que o
número de referências bibliográficas seja de, no máximo 20. A estrutura é a convencional,
contendo introdução, metodologia, resultados e discussão e conclusões ou considerações finais.
Resumos e Descritores: o resumo em português, inglês e espanhol, deverá conter de 100 a 150
palavras em espaço simples, com objetivo da pesquisa, metodologia, principais resultados e as
conclusões. Deverão ser destacados os novos e mais importantes aspectos do estudo. Abaixo do
resumo, incluir 3 a 5 descritores alusivos à temática. Apresentar sequencialmente os três resumos
na primeira página incluindo títulos e descritores nos respectivos idiomas.
9.5 Informações básicas para slide
A)Titulo: Aparecer no topo do slide de forma explicita.
B)Autoria: deve aparecer logo abaixo do título e indicar o(s) responsáveis(eis), orientador(es).
Deve conter por OBRIGATORIEDADE um professor orientador. Conter todos os autores,
exatamente como enviado no ato da inscrição. MÁXIMO 06 AUTORES (INCLUSO
ORIENTADOR).
C)Logo: Logo da FAROL, GEPED, logo do evento (obrigatórios). Opcional: logo da instituição
de terceiros.
D)Conteúdo: Apresentar suas ideias centrais, usando texto, tabelas, ilustrações e ferramentas
gráfica que os autores julgarem convenientes. É interessante que apresente uma breve introdução,
o objetivo, autores julgarem convenientes. Deve expor claramente os método utilizados,
resultados, discussão (ou desenvolvimento) e considerações finais.
E)Referências: indicação das fontes utilizadas no artigo e TODAS as citações usadas na
confecção do slide.
9.6 Área de conhecimento
As áreas seguirão as definições do CNPq e currículo Lattes. Serão consideradas:
- Ciências Exatas e da Terra (Ciência da Computação).
- Ciências Exatas e da Terra (Outras Áreas) e Engenharias.
- Ciências Biológicas e Ciências Agrárias (Todas as Áreas).
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- Ciências da Saúde (Todas as Áreas).
- Ciências Sociais Aplicadas – Direito.
- Ciências Sociais Aplicadas – Administração.
- Ciências Sociais Aplicadas – Economia.
- Ciências Humanas – Psicologia.
- Ciências Humanas – Educação.
- Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes.
- Outras Áreas (colocar área entre parênteses).
Anexo (A) - Modelo de slide para comunicação oral estará disponível no site
<www.farol.edu.br> na seção “GEPED/ Jornada’’.
Anexo (B) – Modelo de projeto
10 ENTREGA DE CERTIFICADOS
Será entregue 1 (um) certificado por trabalho, postado no site
https://farol.edu.br/consultacertificado/ no prazo de 90 (noventa) dias após o término do
evento (salvo situações especiais autorizadas pela Comissão Organizadora).
Os certificados serão emitidos com os nomes constantes NO RESUMO, na MESMA
ORDEM. A organização não se responsabiliza por nomes inscritos errados ou não inclusos na
inscrição ou no resumo. NÃO SERÃO INCLUÍDOS NOMES POSTERIORMENTE AO
EVENTO.
Para comprovação dos membros INSCRITOS e PARTICIPANTES no evento, terá um
acadêmico ou profissional MONITOR responsável por abrir e fechar a sala, além de realizar a
comprovação de presença dos inscritos em determinado momento da palestra, onde será tirado
PRINT da sala virtual e encaminhado ao e-mail da GEPED, para fins de comprovação de
presença.
11 INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Os trabalhos que não atenderem à formatação requerida serão devolvidos aos autores
para reformulação, podendo, no entanto, serem submetidos novamente com o prazo de um (1)
dia útil.
Serão certificados, apenas, os trabalhos efetivamente apresentados durante a Jornada
Científica do FAROL por pelo menos um dos autores, o qual não pode ser responsável por
apresentar mais de um trabalho no mesmo dia.
O trabalho não pode ser apresentado por pessoas que não constem como autores, na
ficha de inscrição.
Todos os trabalhos recebidos serão confirmados por meio de correspondência eletrônica
(<jornadacientifica@farol.edu.br>), recebendo a comunicação de aceitos ou não aceitos. A
organização não se responsabiliza por problemas de recebimento relativos a problemas na
conta de e-mail inscritos ou por erros na inscrição.
É necessário que o acadêmico que se inscrever na Jornada Científica de 2021, ao
finalizar sua inscrição, tire um PRINT do seu nome completo e nome das palestras inscritas.
Não será enviado e-mail de confirmação de inscrição. Qualquer problema posterior as datas
informadas no Edital 001/2021/FAROL/GEPED relacionadas à INSCRIÇÃO, não será
respondida. Ler novamente ITEM 7 do Edital 001/2021/FAROL/GEPED.
Os participantes (ouvintes e apresentadores de trabalho) da Jornada deverão estar
cientes e em concordância com o presente Edital para que possa ter sua inscrição deferida e,
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quando for o caso, o trabalho publicado.
Casos omissos no presente Edital serão analisados pela Comissão Organizadora.
Em suas atribuições o Gerente de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento torna público
e válido este Edital a partir da presente data.
Publique-se e cumpre-se.

Rolim de Moura, 08 de abril de 2021.

___________________________
Dr. José Ricardo Teles Feitosa
Gerente de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento
Portaria 04/DA/2016
Faculdade de Rolim de Moura - FAROL

