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VI MOSTRA DE EXTENSÃO E PESQUISA e 5º ENCONTRO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA  

XIX SEMINÁRIO DE FILOSOFIA  

I E-MARK – I ENCONTRO DE MARKETING E NEGÓCIOS DA FAFIC 

 
TEMA:  

A crise como forma de recriar espaços – Os desafios do Mercado, da Educação e da Convivência. 

 
EDITAL 01/2017/ NEPA/FAFIC DE CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

EXPANDIDOS E ARTIGOS 
 

O Núcleo de Extensão e Pesquisa Acadêmica – NEPA, da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Cajazeiras-FAFIC, divulga a chamada para a submissão e 
apresentação de resumos expandidos e de artigos científicos na VI MOSTRA DE 
EXTENSÃO E PESQUISA e 5º ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA; XIX 
SEMINÁRIO DE FILOSOFIA, e I E-MARK – I ENCONTRO DE MARKETING E 
NEGÓCIOS DA FAFIC  a serem realizados de 28 de novembro a 01 de dezembro do 
corrente ano, tendo por objetivo congregar e divulgar trabalhos de pesquisadores 
(professores, acadêmicos e técnicos administrativos) de todos os cursos de graduação da 
IES, bem como da comunidade acadêmica, científica e filosófica em geral.  

Os interessados deverão enviar os seus resumos e os artigos científicos para o e-
mail: <nepa@fescfafic.edu.br> impreterivelmente até o dia 23 de novembro do corrente 
ano. Os resumos expandidos devem obedecer à formatação do arquivo disponível para 
download anexo. 

 
Os RESUMOS EXPANDIDOS deverão obedecer às normas vigentes na NBR 

6028:2003 (ABNT), e ressaltar o objetivo, os métodos e os resultados provisórios ou 
definitivos da pesquisa/ação extensionista. 

O título do resumo deverá ser em letras maiúsculas, centralizado e em negrito.  
O(s) nome(s) do(s) autor(es) será (ão) centralizado(s) na margem direita da folha, e cada 
participante deve especificar a Instituição da qual faz parte, o curso e o período em  nota 
de rodapé. O resumo terá que conter de 500 a 800 palavras (sem contar título e palavras-
chaves), não terá parágrafo e deverá seguir a ordem: INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, 
MÉTODOLOGIA, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, e CONSIDERAÇÕES FINAIS. Será 
digitado em fonte Arial, tamanho 12, espaço simples.  Depois do corpo do resumo, usar 
espaço duplo e inserir de 3 a 5 palavras-chaves; 3 a 5 referências bibliográficas. O 
resumo expandido poderá ter 3(três) autores no máximo, incluindo o orientador. 

 
Já o ARTIGO CIENTÍFICO deverá ser entregue na íntegra, obedecendo às 

seguintes normas: 
 
1. Os artigos deverão apresentar a seguinte formatação geral: usar processador Word 

para Windows, versão 6.0 ou posterior, em folha de tamanho A4 (210 x 297mm); 
espaço entre linhas de 1,5; fonte Times New Roman, tamanho 12; o número de laudas 
será entre 10 e 15; tabelas, gráficos e figuras deverão estar inseridos no texto, logo 
após a primeira chamada (Tabela 1, Gráfico 1, Figura 1 etc.). As margens superior e 
esquerda deverão ter 3 cm, e as margens direita e inferior, 2 cm. A paginação deverá 
ser no lado superior direito, com a página capitular sem numeração.   
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2. Os Artigos Científicos deverão conter: Título centralizado, apenas a primeira letra da 

palavra inicial maiúscula). Resumo: parágrafo único (100-150 palavras); espaço 
simples e justificado. Palavras-chave (três a cinco); Abstract: Keywords; Introdução 
com revisão de literatura; Material e Métodos; Resultados e Discussão; 
Considerações finais e Referências. Se necessário, fazer nota de rodapé com 
Agradecimento(s), Apoios e Fontes Financiadoras, caso haja. 2. O Artigo poderá 
ter 5 (cinco) autores no máximo, incluindo o orientador. 
 

3. Todas as citações seguirão as Normas da ABNT NBR 6028:2003. 
 

4. Os nomes dos(as) autores(as) deverão ser colocados por extenso (fonte 12), à direita 
e logo abaixo do título, seguidos de asterisco(s). Esses nomes serão repetidos no 
rodapé (fonte 10) para as especificações:  profissão, titulação,  instituição e endereço 
eletrônico. 
 
 

O ENVIO E INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS ORIGINAIS DEVERÁ OBEDECER À 
SEGUINTE ORDEM: 
 
1. As inscrições dos trabalhos científicos (resumos expandidos e artigos) deverão ser 
feitas presencialmente na sala do Núcleo de Extensão e Pesquisa Acadêmica – NEPA, 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras-FAFIC, até às 22:20h do dia 
23 de novembro do corrente ano, mediante o preenchimento e assinatura da Ficha de 
submissão de trabalhos por qualquer um dos autores do manuscrito.  

 
2. Com relação ao envio para submissão dos Artigos e Resumos Expandidos, deverão 
ser enviados apenas uma cópia digital no formato Word para o seguinte e-mail: 
nepa@fescfafic.edu.br . Após a análise, o texto poderá ser devolvido ao(s) autor(es) para 
possíveis correções, como também poderão ser reprovados, caso não atenda as normas 
contidas neste Edital. 

 
3. Não serão aceitos trabalhos no formato de PDF. Caso seja enviado artigos ou 
resumos expandidos neste formato, será automaticamente reprovado mesmo tendo feito 
o pagamento referente ao envio do trabalho.  
 
4. Os originais recebidos via e-mail só serão submetidos à apreciação dos membros do 
Conselho Editorial, mediante pagamento e preenchimento com assinatura da Ficha de 
submissão por qualquer um dos autores do manuscrito. Caso contrário, não seja feito o 
pagamento em tempo hábil, a submissão dos trabalhos não serão efetivadas para o 
referido evento, mesmo tendo enviado o artigo ou resumo expandido para o e-mail do 
NEPA, sendo que esses trabalhos não serão considerados. 

 
5. Os Resumos Expandidos e Artigos Científicos que forem aprovados, deverão ser 
apresentados em forma de trabalho em comunicação oral nos GT’s − Grupos de 
Trabalhos por pelo menos um dos autores em sala, horários e dia a ser definido pelos 
organizadores do evento em documento posterior.  

 

Os Resumos Expandidos e Artigos Científicos devem se enquadrar nas linhas de 
pesquisa definidas a seguir:  
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CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
 

 Engenharia de Software; 
 Banco de dados; 
 Algoritmos e lógica de programação; 
 Computação gráfica, Visão computacional e Processamento de sinais.  

 
  
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: 
 

LINHA 1 – Auditoria e Perícia  

 Auditoria pública e privada; 

 Controle interno e externo; 

 Perícia contábil.  
 

LINHA 2 – Contabilidade Pública, Orçamento Público e Controle. 

 Função do Estado e organização da administração pública; 

 Legislação da contabilidade pública; 

 Despesas, receitas e créditos públicos; 

 Orçamento público e campo de atuação; 

 Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

LINHA 3 – Contabilidade Financeira 

 Teoria da contabilidade; 

 Contabilidade societária; 

 Contabilidade internacional; 

 Contabilidade para ONG’s; 

 Instrumentos contábeis de evidenciação da responsabilidade das empresas; 

 Finanças corporativas; 

 Planejamento e controle empresarial; 

 Operações financeiras; 

 Mercado de capitais. 
 

LINHA 4 – Contabilidade Gerencial e Gestão Fiscal 

 Contabilidade de custos; 

 Custos para decisões; 

 Contabilidade decisorial; 

 Controladoria; 

 Métodos quantitativos aplicados à contabilidade gerencial; 

 Contratos sociais; 

 Estatutos, estudos e planejamento tributário; 

 Fiscalidade; 

 Sistemas de informações; 

 Controles estratégicos e operacionais de gestão fiscal responsável. 
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LINHA 5 – Tópicos Contemporâneos em Contabilidade 

 Gestão ambiental; 

 Responsabilidade social; 

 Desenvolvimento sustentável; 

 Tecnologias da informação; 

 Harmonização das práticas contábeis; 

 Normas internacionais de contabilidade; 

 Capital intelectual. 
 

LINHA 6 – Contabilidade - Abordagem histórica e educação profissional 
continuada    

 História da Contabilidade; 

 Fundamentos da Contabilidade; 

 Teoria contábil; 

 Ética geral e aplicada a Contabilidade; 

 Formação profissional continuada; 

 Estratégias e inovações aplicadas no ensino da matemática e estatística 
aplicadas a Contabilidade. 

 
          
 

CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS (DIREITO) 
 

a – Direito, Estado e Sociedade: 

 Direito, política e instituições sociais; 

 Estado e meios alternativos de solucionar conflitos; 

 Novos direitos e novos atores sociais; 

 Controle social, poder local e direitos humanos; 

 Novos movimentos sociais; 

 Distribuição de renda e inserção social. 
 

b – Direitos Fundamentais e sua efetivação no Estado Democrático de 
Direito: 

 Direitos fundamentais e processo; 

 Efetividade dos direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais; 

 Direitos e garantias de acesso à Justiça; 

 Democracia e ações afirmativas; 

 Direito ao desenvolvimento; 

 Justiça tributária e fiscal. 
 
c – Direitos Transindividuiais, Difusos e Coletivos: 

 Direito das relações de consumo; 

 Sustentabilidade e política sócioambiental; 

 Tutela coletiva de direitos e tutela de direitos coletivos; 

 Defesa dos direitos humanos e acessibilidade; 

 Controle de administração pública. 
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d – Direito, Cultura, Violência e Globalização: 

 Direitos humanos e globalização; 

 Educação em direitos humanos; 

 Cultura, política e Direito; 

 Segurança pública e combate à criminalidade; 

 Conflitos sociais e processos de exclusão/inclusão social. 
 
e – Filosofia do Direito e Hermenêutica: 

 O Direito alternativo e a linguagem do Direito; 

 Interpretação jurídica e pesquisa social; 

 Assessoria jurídica às organizações sociais; 

 Justiça, ética e Direito; 

 Fenomenologia e hermenêutica filosófica. 
  
 

 
               CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 Fisiologia aplicada ao movimento humano; 

 Crescimento e desenvolvimento motor humano; 

 Atividade física, saúde e ambiente; 

 Metodologia dos esportes coletivos e individual. 
 

 
      CURSO DE FILOSOFIA 

 
a – Filosofia Especulativa: 

 Antropologia; 

 Metafísica; 

 Lógica; 

 Epistemologia; 

 História da Filosofia; 

 Fenomenologia; 

 Filosofia da Mente. 
 

b – Filosofia Prática: 

 Ética; 

 Estética; 

 Questões Sócio-políticas. 
 
c – Filosofia Aplicada: 

 Filosofia da Educação, na educação básica; 

 Capacitação e qualificação de recursos humanos; 

 Bioética; 

 Filosofia Clínica; 

 Hermenêutica filosófica. 
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        CURSO DE MARKETING 
 

 Marketing, consumo e sociedade; 
 Gestão de produtos, marcas, comunicação e preço; 
 Marketing de serviços, de relacionamentos e de vendas; 
 Gestão de varejo, e de canais de marketing; 
 Inovação, tecnologia e interatividade. 

 
 
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 
 

I - Política Social: 

 Estado, direitos sociais, políticas sociais; 

 Processos participativos e organizativos; 
 
II – Fundamentação teórico-prática em Serviço Social: 

 História, formação e prática profissional do Serviço Social e ética 

 Relações sociais e processo de trabalho no mundo contemporâneo; 

 Projeto profissional; 
III – Serviço Social, cultura e relações sociais: 

 Serviço Social, Sociabilidade, Cotidiano, Cultura e Violência; 

 Questão Social e relações de poder.  

 Gênero e identidade. 
 
 

 
Os conceitos e opiniões contidos nos Resumos Expandidos e nos Artigos 

Científicos são de exclusiva responsabilidade dos autores e não refletem, 
necessariamente, a opinião da Comissão Científica designada pela Coordenação do 
Evento. 

O depósito do Resumo Expandido e do Artigo, efetivado pelo autor principal ou 
pelos demais autores, implica na aceitação das normas dispostas neste Edital. 

Todos os Resumos Expandidos e Artigos Científicos submetidos serão analisados 
pela Comissão Científica, e aqueles que forem aprovados serão publicados nos Anais da 
VI MOSTRA DE EXTENSÃO E PESQUISA e 5º ENCONTRO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA; XIX SEMINÁRIO DE FILOSOFIA, e I E-MARK – I ENCONTRO DE 
MARKETING E NEGÓCIOS DA FAFIC da Revista FAFIC, com o ISSN 2316-4328. 

 
 

CALENDÁRIO:  
 

*   Período para submissão dos Resumos Expandidos e dos Artigos Científicos:  de 08 a 

23 de novembro de 2017. 

 

*    Previsão da divulgação dos trabalhos aprovados:  27 de novembro de 2017. 

 

*     Taxa de inscrição apenas para submissão de trabalho e apresentação oral: R$15,00. 

(por trabalho) 
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Contato/informações: (83)3531.3500 ramal: 206 

E-mail: nepa@fescfafic.edu.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadores do Evento 
 
 
 
 
 

Prof. Flávio Franklin Ferreira de Almeida  
Coordenador do Núcleo de Extensão e Pesquisa Acadêmica – NEPA 

 

 

Pe. Janilson Rolim Veríssimo 
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia 

 

 

Profa. Charlene Barbosa de Figueiredo 
Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Marketing 
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