
 

 
 

 
 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS PARA A  

III MOSTRA CIENTÍFICA  

HUB DE EDUCAÇÃO UNIRON | SAPIENS 2022.2 

 

A Mostra Científica do Hub de educação Uniron | Sapiens de Porto Velho é parte 

da política de implementação e expansão da produção científica e inovação no âmbito 

da IES. Trata-se de um evento organizado pela Diretoria Acadêmica e pelo Núcleo de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Hub de Educação Uniron | Sapiens, que torna 

público o Edital para Submissão de resumos científicos, orientando temáticas, 

formatos e procedimentos.  

 

1. Objetivo  

O objetivo da III Mostra Científica do Hub de Educação Uniron | Sapiens é aglutinar 

e organizar propostas e ações já desenvolvidas para a pesquisa no âmbito institucional, 

assim como ampliar o processo de comunicação interinstitucional para a produção e 

divulgação científica.  

 

2. Público-alvo  

Acadêmicos e pesquisadores de fora e dentro da Instituição sede.  

 

3. Temáticas do Evento  

3.1 Produção científica acerca de múltiplas áreas do conhecimento das formações 

da do Hub de Educação Uniron | Sapiens (Gestão e Negócios, Direito, Pedagogia, 

Tecnologias e Engenharias) e não excluindo as demais;  

3.2 Inovação, empreendedorismo e desenvolvimento nacional/regional;  

3.3 Produção e reflexão acerca da extensão e pesquisa universitária;  

3.4 Direitos Humanos, diversidade social e cultural.  

 

4. Procedimentos para Submissão de Resumos:  

4.1 As inscrições para o evento deverão ser realizadas de 17 de outubro a 16 de 

novembro de 2022.  

4.2 O período para submissões de resumos será de 17/10/22 a 05/11/2022.  

4.3 Os trabalhos serão submetidos na forma de resumo e deverão conter de 500 a 

850 palavras, além dos seguintes elementos, obrigatoriamente: título, autores, 

justificativa, objetivo, metodologia, resultados e conclusões.  



 

 
 

 
 

 

 

4.4 Será disponibilizado template para o resumo, disponível em 

https://docs.google.com/document/d/1J0dGgOBnLx3gYf_V6xz2ic9VGCFyq4RA/edit?

usp=sharing&ouid=110914991978764271703&rtpof=true&sd=true e no site do Hub 

de Educação Uniron | Sapiens.  

4.5 A inscrição para participação no evento é obrigatória para todos os autores e co-

autores de resumos. Os resumos deverão ter no máximo 04 autores, exceto no caso de  

trabalhos provenientes de disciplinas de extensão e projetos integradores, que poderão 

ter até 10 autores.  

4.6 Os resumos devem ter o nome de um docente vinculado à Instituição de Ensino 

Superior ou instituição de pesquisa reconhecida pelo MEC.  

4.7 Após envio do trabalho não será possível realizar nenhuma alteração no 

mesmo.  

4.8 Os trabalhos aprovados serão publicados no sítio eletrônico oficial do Hub de 

Educação Uniron Sapiens.  

4.9 Os resumos serão submetidos exclusivamente por meio do link: 

https://forms.gle/4n9LX4b8s8DM6tdR6. 

5.0 Cada participante deve inscrever-se individualmente por meio do link: 

https://www.sympla.com.br/iii-mostra-cientifica__1759038?share_id=i2fhm. 

 

4.10 Cronograma do Edital:  

 

Lançamento do Edital 17/10/2022 

Período de Submissão de Resumos 17/10 05/11/2022 

Avaliação dos resumos pela banca 05/11 a 13/11/2022 

Divulgação dos Trabalhos aprovados 14/11/2022 

Realização do evento 17/11/2022 

 

Só serão publicados os resumos de participantes inscritos que estiverem 

presentes durantes todo o evento.  

 

5. Comissão Avaliadora dos Resumos  

A Comissão Avaliadora será formada por professores vinculados do Hub de 

Educação Uniron | Sapiens e avaliadores Ad Hoc convidados pelos organizadores. Cada 

trabalho será avaliado por dois avaliadores e um terceiro em caso de empate.  

https://docs.google.com/document/d/1J0dGgOBnLx3gYf_V6xz2ic9VGCFyq4RA/edit?usp=sharing&ouid=110914991978764271703&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1J0dGgOBnLx3gYf_V6xz2ic9VGCFyq4RA/edit?usp=sharing&ouid=110914991978764271703&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/4n9LX4b8s8DM6tdR6


 

 
 

 
 

 

6. Critérios para escolha das propostas e resultados  

6.1 Serão escolhidos trabalhos que se adequarem nos elementos: adesão a proposta 

do evento, atualidade e originalidade, coesão no texto, inovação social e/ou no campo 

científico.  

6.2 Cada trabalho será avaliado em uma escala de 0 a 100, sendo considerados 

aprovados trabalhos com nota igual ou superior a 70.  

6.3 Trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do evento.  

6.4 Caso os autores não estejam inscritos e não tenham participado do evento, o 

resumo será retirado da publicação final. Todos os autores devem participar do 

evento.  

6.5 Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Hub de Educação Uniron | Sapiens 

devem constar com pelo menos um professor orientador vinculado ao corpo docente 

da IES.  

6.6 Trabalhos de IES externas deverão ter ao menos um professor orientador no 

corpo de autores.  

 

7. Banner 

 Os trabalhos selecionados deverão elaborar banner 90x120 para exposição no 

dia da Mostra, em modelo que será disponibilizado oportunamente. 

 

8. Cancelamento ou Alteração deste edital  

A qualquer momento este edital pode ser cancelado ou alterado de forma 

unilateral pela Instituição organizadora (Hub de Educação Uniron Sapiens) sem que 

isso implique em indenizações de qualquer espécie.  

 

9. Disposições Finais  

9.1 A submissão de resumos implica na aceitação de todos os termos deste edital.  

9.2 Os dados apresentados na inscrição e no resumo científico são de exclusiva 

responsabilidade dos autores, respondendo por elas na forma da Lei.  

9.3. Durante o período de execução deste evento, entrar em contato com o 

NUPPEX por meio do e-mail nuppex@gruposapiens.com.br. 

 

Porto Velho, 17 de outubro de 2022.  

Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

mailto:nuppex@gruposapiens.com.br

