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EDITAL 2020 

X ENCIBRAC INTERNACIONAL 
 ENCONTRO CIENTÍFICO DA BRAZ CUBAS 

21 a 22 de outubro de 2020 
 

Mogi das Cruzes – SP 

 

CHAMADA DE TRABALHOS  

A Comissão Organizadora do X Encontro Científico Internacional do Centro 

Universitário Braz Cubas comunica aos interessados em apresentar trabalhos científicos no 

X ENCIBRAC, a abertura do Edital para as chamadas de trabalho científico e regulamenta a 

inscrição, apresentação, avaliação e classificação dos trabalhos.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

O X Encontro Científico Internacional da Braz Cubas – ENCIBRAC tem como objetivo 

debater assuntos relevantes voltados às questões emergentes da dinâmica social como 

ferramentas de aperfeiçoamento profissional e transformar as ações propostas em 

desenvolvimento e crescimento com justiça social.  

 

1.1 Tema “RESPONSABILIDADE SOCIAL”.  

O X ENCIBRAC propõe à comunidade acadêmica o debate acerca do tema 

Responsabilidade Social, que é muito mais do que um voluntarismo por uma causa, mas 

sim um ato que agrega valores às pessoas e um cuidado com o meio ambiente, ambiente 

esse que vivemos e devemos cuidar de forma genuína. 

Em tempos atuais em que existe o apelo pelo cuidado com o outro e com o que nos cerca, 

responsabilidade social deverá ser encarada com uma postura comprometida com o 

desenvolvimento sustentável do país e que os pilares envolvidos sejam a proteção 

ambiental, a redução da pobreza e o aumento da expectativa de vida. 

Na área científica são inúmeras as pesquisas voltadas para a preservação da vida no 

planeta; no campo das políticas públicas surgem leis que pretendem impedir a depredação 

ambiental e promover uma atuação mais ética, mais respeitosa para com todos. Cada vez 

mais surgem, em vários cantos do planeta, movimentos de educação ambiental, 
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preservação cultural e resguardo do patrimônio da humanidade. A relação do homem com a 

natureza e o seu semelhante está mudando na mesma medida em que cresce o respeito à 

vida. 

Para a Braz Cubas toda produção do conhecimento envolve não apenas a inovação e a 

busca da transformação social daquela realidade objeto de estudo, mas também a aplicação 

da responsabilidade social como princípio fundamental, com respeito às regras universais 

na busca do bem comum, conceito este que é discutido desde as décadas de 70 e 80 de 

maneira simplista onde não se acreditava na escassez de recursos ambientais. 

Assim, o X ENCIBRAC se alinha às propostas de RESPONSABILIDADE SOCIAL como 

alicerce para o desenvolvimento da pesquisa em seus diferentes campos de atuação, 

alinhando a evolução profissional e humana de seu público docente e discente não apenas 

em práticas inovadoras, mas também em produções que dialoguem essa 

complementaridade entre valores, ambiente, produtividade, benefícios, inteligência social e 

criação de valores compartilhados.  

1.2 A abertura do evento será no dia 21 de outubro de 2020, às 10h00min considerando 

uma nova forma do evento, em que auditórios e salas de aulas antes físicos foram 

transpostos para o ambiente virtual e será transmitido via plataforma online. 

1.2.1 A participação no X ENCIBRAC será gratuita, não sendo necessária a inscrição, sendo 

gerado posteriormente um certificado de 5 horas (participação na abertura) e 5 horas 

(ouvinte na apresentação dos trabalhos) de acordo com a participação nas atividades. 

1.3 As apresentações de trabalhos serão realizadas virtualmente, às 19h do dia 21 de 

outubro de 2020, por discentes, docentes ou profissionais da comunidade acadêmica 

interna ou externa. 

1.3.1 Os inscritos receberão o link pré-definido e disponibilizado para suas palestras e 

apresentações de interesse. 

1.4 Apenas os autores inscritos, com trabalhos aprovados e apresentados, terão 

direito ao certificado de apresentação de trabalho no X ENCIBRAC.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

2.1 Poderão se inscrever como APRESENTADORES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

acadêmicos dos cursos de graduação e docentes da Braz Cubas, assim como de outras 

instituições de ensino superior.  
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2.2 Poderão se inscrever na qualidade de PRIMEIRO AUTOR com apenas um (1) trabalho 

acadêmicos dos cursos de graduação e vinculados obrigatoriamente a um ou dois 

coautor(es)/orientador(es) docentes da Braz Cubas ou de outras instituições de ensino 

superior.  

2.3 O(s) coautor(es)/orientador(es) do(s) trabalho(s) poderá(ão) participar sem restrição 

quanto ao número de trabalhos inscritos.  

2.4 As inscrições dos TRABALHOS CIENTÍFICOS, com submissões dos resumos, deverão 

ser realizadas no período de 09 de setembro a 05 de outubro de 2020. A devolutiva sobre a 

aprovação ou não dos trabalhos científicos será feita pelo e-mail do autor que efetivou sua 

inscrição, até o dia 10 de outubro de 2020. 

2.5 Devido ao novo formato do X ENCIBRAC deverão constar todos os Autores, Coautores 

e Orientadores, pois inscrições de trabalhos repetidos serão canceladas. 

2.6 Apenas os autores de trabalhos apresentados terão direito ao certificado de 

apresentação de trabalho no X ENCIBRAC. 

2.7 A ficha de inscrição de trabalho, assim como o resumo do trabalho, deverá ser 

submetida a Coordenação de Curso e enviada ao e-mail do coordenador. A devolutiva da 

aprovação ou não do trabalho será feita pela Coordenação de Curso, de acordo com a 

classificação do trabalho e o número de vagas destinado a cada curso, até o dia 10 de 

outubro de 2020. 

2.8 No ato da inscrição os autores automaticamente autorizam a publicação dos resumos 

dos trabalhos nos Anais do X ENCIBRAC, em mídia ou meio eletrônico.  

 

3. DAS REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO DE TRABALHO CIENTÍFICO  

3.1 Os resumos dos trabalhos científicos deverão ser enviados para o e-mail da 

Coordenação de Curso e serão submetidos à aprovação, contendo os seguintes elementos: 

 

Título 

 

Deverá identificar com clareza a natureza do trabalho, ser escrito em LETRAS 

MAIÚSCULAS e ter até 100 caracteres com espaços sem a utilização de 

abreviações. 
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Autores 

 

Será permitido o máximo de seis (6) autores e até dois (2) 

coautor(es)/orientador(es), caso os autores sejam acadêmicos. Iniciar pelo 

nome do primeiro autor. Poderão ser listados como autores somente aqueles 

que participaram diretamente da pesquisa ou da elaboração do artigo e, 

portanto, em condições de assumir responsabilidade pública pelo seu 

conteúdo. 

Instituição 

 

Instituição a qual se encontram vinculados os autores; indicando o estado e 

respectivo endereço eletrônico. Se necessário, os contatos entre a Comissão 

de Avaliação de Trabalhos Científicos e os autores serão mantidos pelo 

endereço eletrônico do autor principal, informado na ficha de inscrição do 

trabalho. 

Palavras-Chave 

 

Três (3) palavras-chave 

Corpo do 

Resumo 

 

 

Deverá ser estruturado, (sem divisões, apresentado num bloco único) não 

devendo exceder 4500 caracteres inclusive com espaços. Deverá conter, 

obrigatoriamente: Introdução – o autor deverá apresentar o assunto, a 

fundamentação teórica e o referencial teórico. Objetivo(s) - apresentar o(s) 

objetivo(s) do estudo. Método - descrever os procedimentos empregados 

para a realização da pesquisa, local, amostra, tratamento estatístico, entre 

outros aspectos que o autor considerar necessário, inclusive o embasamento 

teórico. Resultado(s) - destacar os principais resultados obtidos no estudo. 

Considerações Parciais ou Finais – apresentar a resposta ao(s) objetivo(s) 

da pesquisa. Sugestão de pesquisa para elaboração de resumos para 

congressos:  

http://www.scielo.br/pdf/rbti/v25n2/v25n2a03  com descrição explicativa de 

cada item acima. 

 

3.2 Os resumos dos trabalhos encaminhados que descumprirem os critérios previamente 

estabelecidos não serão aceitos pela Comissão Científica.  

3.3 Os resumos dos trabalhos devem ser inscritos/enviados uma única vez por apenas um 

dos autores. Em caso de submissão do mesmo resumo/trabalho mais de uma vez, será 

encaminhado para avaliação dos pareceristas o primeiro resumo/trabalho e reprovado os 

demais.  

3.4 O resumo de trabalho encaminhado deve ser inédito (não publicado). Após o envio dos 

trabalhos não serão aceitas modificações por parte de seus autores. 

http://www.scielo.br/pdf/rbti/v25n2/v25n2a03
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3.5 Serão permitidos o envio de: 1) trabalho em andamento que traga informações 

relevantes ao meio científico, 2) pesquisa finalizada e 3) relatos de experiência e/ou caso 

clínico.  

3.6 Os resumos inscritos serão analisados pela Coordenação de Curso e o resultado da 

aprovação ou da reprovação será enviado ao e-mail do autor que efetivou sua inscrição e 

NÃO cabe recurso. 

3.7 A qualidade do texto (norma culta da língua portuguesa, coesão, coerência, ortografia e 

digitação) é de responsabilidade do(s) autor(es) e será considerada como critério de 

avaliação, sendo passível de reprovação.  

3.8 Todos os trabalhos relacionados à pesquisa, envolvendo seres humanos, deverão seguir 

as determinações da Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde – Ministério da 

Saúde.  

3.9 Os trabalhos serão aceitos ou recusados, não havendo retorno ao autor para correções. 

Após o envio do resumo, não será permitida a inserção ou troca de nomes de autores ou 

instituições, nem alteração no texto.  

3.10 Só serão publicados nos Anais os resumos dos trabalhos que contemplarem 

rigorosamente todos os critérios estabelecidos para sua elaboração. Trabalhos não 

apresentados não serão publicados. 

3.11 Os trabalhos internacionais deverão ser inscritos em língua portuguesa, atendendo aos 

critérios estabelecidos neste edital. Os pesquisadores que tenham a necessidade de 

publicação em outro idioma devem contatar a comissão organizadora, por meio do 

pesquisa@brazcubas.edu.br. 

 

4. DOS PRAZOS E DAS ATIVIDADES 

O QUE QUANDO ONDE COMO INVESTIMENTO 

Inscrição do 

participante  

Não é 

necessário 

- - Gratuito 

Envio de 

resumos dos 

trabalhos  

Até 05 de 

outubro de 

2020 

Através do e-mail da 

Coordenação do Curso 

Preenchendo a ficha 

de inscrição 

Gratuito 

Divulgação dos 

trabalhos 

aceitos  

De 06 a 

10 de 

outubro de 

2020 

No e-mail do autor que 

efetivou a inscrição do 

trabalho 

- - 

mailto:pesquisa@brazcubas.edu.br
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Abertura do X 

ENCIBRAC 

21 de 

outubro de 

2020 às 

10h 

Plataforma on-line Divulgação no site 

www.brazcubas.edu.br 

Gratuito 

Apresentação 

Virtual dos 

Trabalhos 

Científicos 

21 de 

outubro de 

2020 às 

19h  

Plataforma on-line O autor que efetivou a 

inscrição receberá o 

link por e-mail 

Gratuito 

 

5. DAS REGRAS PARA APRESENTAÇÃO VIRTUAL DOS TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

5.1 Apresentação, se em Power Point®, em versão compatível a 2007, com duração 

de no máximo 10 minutos e 5 minutos para perguntas. 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS RESUMOS PARA 

APROVAÇÃO 

6.1 Os trabalhos científicos serão avaliados pela comissão científica do X 

ENCIBRAC, sendo realizada uma análise cega dos trabalhos, ou seja, os 

avaliadores não terão acesso aos nomes dos autores ou instituição de origem.  

Cada trabalho será avaliado de 0 a 10 pontos, para os seguintes critérios:  

Clareza: texto de fácil compreensão, conciso e sem ambiguidade, utilizando 

vocabulário adequado e objetivos claros. Emprego da norma padrão da Língua 

Portuguesa.  

Método: descrição do tipo de estudo e adequado ao tipo de trabalho realizado, 

apresentando detalhamento suficiente para permitir que os resultados sejam 

compreendidos.  

Coerência: sequência lógica e ordenada na apresentação das ideias. Coerência 

entre conclusão, resultados e objetivos.  

Resultados: coerência com título, objetivos e método.  

Conclusão: o que está escrito deve ser reflexo dos resultados obtidos.  

6.2 A pontuação final de cada trabalho avaliado será de acordo com a análise da 

Coordenação de Curso. Os melhores trabalhos serão selecionados de acordo com o 
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número de vagas de cada curso e serão encaminhados para a apresentação virtual 

no dia 21 de outubro de 2020 à 19h. 

 

CURSO 
Nº de 

Trabalhos  
  

CURSO 
Nº de 

Trabalhos  

Biomedicina  1  Gestão Financeira  1 

Administração  1  Jornalismo  1 

Anal. Des. Sistemas  1  Logística  1 

Arquitetura e Urbanismo  2  Marketing  1 

Ciências Contábeis  1  Medicina Veterinária  1 

Direito  2  Nutrição  1 

Educação Física  1  Odontologia  2 

Enfermagem   2  Óptica e Optometria  1 

Engenharia Civil 2  Pedagogia  1 

Engenharia de Produção  2  Processos Gerenciais  1 

Engenharia Elétrica  2  Propaganda e Publicidade  1 

Engenharia Mecânica  2  Psicologia   2 

Estética e Cosmética 2  Química  1 

Farmácia  2  Radiologia  1 

Fisioterapia  2  Serviço Social   1 

Gestão de Rec. Humanos   1   Sistema de Informação 1 

 

 ÁREAS 

1 Educação, Cultura e Sustentabilidade 

2 Engenharia e Saneamento 

3 Farmacologia e Cosmética 

4 Gestão, Marketing e Negócios 

5 Legislação, Direitos Humanos e Cidadania 

6 Planejamento Urbano e Patrimônio 

7 Saúde, Bem Estar e Qualidade de Vida 

8 Tecnologia e Inovação 
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6.4 A Coordenação de Curso não efetuará correções ou mudanças nos textos 

enviados.  

 

7. DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS  

7.1 Os trabalhos apresentados no X ENCIBRAC serão publicados nos anais do 

evento. 

 

Mogi das Cruzes, 09 de setembro de 2020.   

 

 

 

 

Presidência:  

Prof. Me. Wagner Mello 

 

Comissão Organizadora: 

Profa. Me. Fernanda Talhati  

Profa. Me. Vivian Fernandes  

Prof. Me. Wagner Mello 

Prof. Dr. Gabriel Gimenez Aguilar 

 

Comissão Executiva:   

Prof. Me. André Luiz Dal Bello 

Prof. Me Antonio Carlos Lima 

Prof. Dr. Carlos Fernando de Brito 

Profa. Dra. Clizete Martins 

Profa. Me. Daniela Cotrim 

Prof. Me Elcio Terra 

Profa. Me. Fernanda de Santana 

Prof. Dr. Ivan Durães 

Profa. Me. Janaina Oliveira 

Prof. Me Jorge Santos 
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Prof. Esp. José Locci 

Profa. Dra. Katia Medeiros 

Profa. Me. Livia Rossatto 

Profa. Me. Margareth Cunha 

Profa. Dra. Maria Martins 

Prof. Me Paulo Lima 

Profa. Me. Renata Costa 

Prof. Dr. Ronaldo Carvalho 

Esp. Cláudia Morais 

Esp. Cláudia Oliveira 

Esp. Débora Mello 

 

Comissão Consultiva:  

Prof. Dr. Renato Padovese 

Prof. Me. Rafael Ribeiro 
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