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EDITAL 2021 
XI ENCIBRAC ENCONTRO CIENTÍFICO DA BRAZ CUBAS 

8 a 9 de novembro de 2021 
 

Mogi das Cruzes - SP 

 

CHAMADA DE TRABALHOS  

A Comissão Organizadora do XI Encontro Científico Internacional do Centro Universitário 

Braz Cubas (ENCIBRAC) comunica aos interessados em apresentar atividades acadêmicas à 

abertura do Edital para a chamada de resumos científicos e regulamenta a inscrição, apresentação, 

avaliação e classificação dos trabalhos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

O XI Encontro Científico Internacional da Braz Cubas – ENCIBRAC, que ocorrerá, simultaneamente, 

ao II CIA - Congresso Internacional Acadêmico - tem como objetivo discutir temas voltados às 

questões colaborativas nos mais diversificados segmentos frente aos novos desafios que permeiam a 

sociedade mundial no pós-pandemia. 

 

1.1 Tema “INICIATIVAS COLABORATIVAS FRENTE AOS NOVOS DESAFIOS”  

O XI ENCIBRAC propõe à comunidade acadêmica o debate acerca do tema “Iniciativas colaborativas 

frente aos novos desafios” que é muito mais do que o pensar sobre a colaboração no sentido do 

processo reflexivo, mas também sobre as práticas do pensamento colaborativo na proposição do 

envolvimento coletivo frente aos novos desafios no mundo pós-pandemia.  

Não é de hoje que as tecnologias influenciam o comportamento social - ou vice-versa -, mas o mundo 

passou repentinamente por uma transformação digital em que diversas atividades tiveram que ser 

ressignificadas, promovendo um sentimento de colaboração nas mais diferentes esferas sociais. 

Independente das incertezas, o que ficou - além do apelo pelo cuidado com o outro - é um novo 

pensar e agir que possa provocar a continuidade da colaboração em atendimento aos desafios que 

ainda estão por vir. 

No ínterim do mundo pandêmico a ciência colocou em evidência seus valores e créditos; 

pesquisadores do mundo inteiro compartilharam suas pesquisas, a sociedade aos poucos foi 

reconfigurando espaços e atividades e o uso da tecnologia deu projeção a vida remota e a 

colaboração. Essas mudanças e experiências evidenciam a necessidade da reflexão das “Iniciativas 

colaborativas frente aos novos desafios” nos mais diversificados segmentos e para o Centro 

Universitário Braz Cubas toda produção de conhecimento envolve não apenas a inovação e a busca 
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da transformação social daquela realidade objeto de estudo, mas também a aplicação dos princípios 

fundamentais que norteiam o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Assim, o XI ENCIBRAC se alinha às propostas em questão 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 08 de novembro de 2021, às 16h, em ambiente virtual 

institucional, transmitido no canal oficial do Centro Universitário Braz Cubas para a comunidade geral. 

1.2.1 A participação no XI ENCIBRAC será gratuita, não havendo necessidade de inscrição prévia, 

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, comprovada por meio 

de lista de presença. 

1.3 As apresentações dos trabalhos serão realizadas virtualmente, nos dias 8 e 9 de novembro de 

2021, por discentes, docentes ou profissionais da comunidade acadêmica - nacional ou internacional. 

1.3.1 As apresentações dos trabalhos - divididas em área de conhecimento, terá os horários pré-

estabelecidos pela coordenação de curso e comissão organizadora. 

1.3.2 Os participantes receberão o link de acesso às palestras e apresentações de interesse por meio 

de divulgação nos canais institucionais (https://www.brazcubas.edu.br/) ou pela coordenação de 

curso. 

1.4 Apenas os autores, com trabalhos aprovados pela coordenação de curso e que com 

apresentação aprovada pela banca, terão direito ao certificado de apresentação de trabalho no 

XI ENCIBRAC.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

2.1 Poderão se inscrever, diretamente com a coordenação de curso, como APRESENTADORES DE 

TRABALHOS CIENTÍFICOS acadêmicos dos cursos de graduação e docentes do Centro 

Universitário Braz Cubas, assim como de outras instituições de ensino superior, nacional e 

internacional.  

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

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

coautor(es)/orientador(es) docentes do Centro Universitário Braz Cubas ou de outras instituições de 

ensino superior nacional e internacional.  

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

número de trabalhos inscritos.  

https://www.brazcubas.edu.br/
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2.4 As inscrições dos TRABALHOS CIENTÍFICOS, com submissões dos resumos, deverão ser 

realizadas no período de 29 de setembro a 25 de outubro de 2021. A devolutiva de aprovação ou não 

será feita por e-mail ao autor que submeteu o trabalho científico para apreciação até o dia 30 de 

outubro de 2021. 

2.5 Devido ao formato remoto do XI ENCIBRAC deverão estar presentes na apresentação todos os 

autores, coautores e orientadores do trabalho científico apresentado. 

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

trabalho no XI ENCIBRAC. 

2.7 A inscrição ao ENCIBRAC e o envio do resumo de trabalho deverão ser enviados a Coordenação 

de Curso por meio do e-mail institucional do coordenador. A devolutiva da aprovação ou não do 

resumo será feita pela Coordenação de Curso, de acordo com a classificação do trabalho e o número 

de vagas destinadas a cada curso, até o dia 30 de outubro de 2021. 

2.7.1 Relação dos coordenadores, cursos e, respectivos e-mails para envio do resumo: 

CURSO COORDENADOR EMAIL 

Administração José Alexandre Fernandes Locci jose.locci@brazcubas.edu.br 

Análise e Desenvolvimento de Análises Renata Maria Silva Costa  renata.costa@brazcubas.edu.br 

Arquitetura e Urbanismo José Francisco Xavier Magalhães jose.magalhaes@brazcubas.edu.br 

Biomedicina Clizete Aparecida Sbravate Martins clizete.martins@brazcubas.edu.br 

Ciências Contábeis José Alexandre Fernandes Locci jose.locci@brazcubas.edu.br 

Direito Ivan Oliveira Silva Durães ivan.oliveira@brazcubas.edu.br 

Educação Física - Bacharelado Élcio Antonio Adami Terra elcio.terra@brazcubas.edu.br 

Educação Física – Licenciatura Élcio Antonio Adami Terra elcio.terra@brazcubas.edu.br 

Enfermagem Priscila Luna Lacerda placerda@brazcubas.edu.br  

Engenharia Civil Wagner Luiz De Mello wagner.mello@brazcubas.edu.br 

Engenharia de Produção Wagner Luiz De Mello wagner.mello@brazcubas.edu.br 

Engenharia Elétrica Wagner Luiz De Mello wagner.mello@brazcubas.edu.br 

Engenharia Mecânica Wagner Luiz De Mello wagner.mello@brazcubas.edu.br 

Estética e Cosmética Janaína Binhame De Souza Oliveira janaina.oliveira@brazcubas.edu.br 

Farmácia Margareth Ferreira Cunha margareth.cunha@brazcubas.edu.br 

Fisioterapia William Akira Shimizu william.shimizu@brazcubas.edu.br 

Jornalismo André Dal Bello andre.bello@brazcubas.edu.br 

Medicina Veterinária Maria de Fátima Monteiro Martins maria.martins@brazcubas.edu.br 

Nutrição Daniela Nazaré Cotrim daniela.cotrim@brazcubas.edu.br 

Odontologia Carolina Machado Martinelli Lobo carolina.martinelli@brazcubas.edu.br 

Pedagogia Katia Batista De Medeiros katia.medeiros@brazcubas.edu.br 

Psicologia Regiane Ribeiro De Aquino Serralheiro regiane.aquino@brazcubas.edu.br 

Publicidade e Propaganda André Dal Bello andre.bello@brazcubas.edu.br 

Química e Engenharia Química Carlos Fernando De Brito carlos.brito@brazcubas.edu.br 

Serviço Social Jorge Alberto Ferreira Santos jorge.santos@brazcubas.edu.br 
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Sistema de Informação Renata Maria Silva Costa  renata.costa@brazcubas.edu.br 

Tecnologia em Gestão de Processos 
Gerenciais 

Antônio Carlos De Lima antonio.lima@brazcubas.edu.br 

Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos 

Antônio Carlos De Lima antonio.lima@brazcubas.edu.br 

Tecnologia em Gestão Financeira Antônio Carlos De Lima antonio.lima@brazcubas.edu.br 

Tecnologia em Logística Antônio Carlos De Lima antonio.lima@brazcubas.edu.br 

Tecnologia em Marketing Antônio Carlos De Lima antonio.lima@brazcubas.edu.br 

Tecnologia em Óptica e Optometria Paulo Henrique Oliveira De Lima paulo.lima@brazcubas.edu.br 

Tecnologia em Radiologia Henrique Marcelo Guerin Reis henrique.reis@brazcubas.edu.br 

 

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

apresentados nos Anais do XI 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, pois serão submetidos à aprovação. Eles precisam contemplar os seguintes elementos:  

ELEMENTO DESCRIÇÃO 

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. Formato: Times New Roman. Tamanho 14. Centralizado. 

Autores/e-
mail/instituição 

 

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 resumo e, 
portanto, em condições de assumir responsabilidade pública pelo seu 
conteúdo. Formato: Cada autor em uma linha, com e-mail e instituição. 
Espaçamento simples entre os nomes dos autores. Times New Roman. 
Tamanho 12. A Direita.  

Palavras-Chave 
 

Três (3) palavras-chave 
Formato: Espaçamento simples entre resumo e palavra chave. Somente um 
enter. Título da palavra chave: Times New Roman. Tamanho 12. Texto à 
esquerda. Negrito. Corpo da palavra-chave: Times New Roman. Tamanho 12. 
Texto à esquerda.  As três palavras-chave devem ser separadas por ponto 
final. 

Corpo do 
Resumo 

 
 

Deverá ser estruturado, (sem divisões, apresentado num bloco único) não 
devendo exceder 4700 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. 
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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. 
Título do resumo: Times New Roman. Tamanho 14. Texto à esquerda. 
Negrito. Corpo do resumo: entre 600 a 700 palavras. Até 4700 caracteres 
contando os espaços em branco. Times New Roman. Tamanho 12. Texto 
Justificado. Sem recuo na 1ª linha. Espaçamento 1,5 entre linhas. 
Espaçamento (antes e depois) de parágrafo zerado (0). Resumo é texto 
corrido, sem subtítulos. 

Referência 
bibliográfica 

Times New Roman. Tamanho 12. Texto à esquerda.  Sem recuo 1ª linha. 
Espaçamento simples na referência. Em ordem alfabética. Espaçamento 
entre uma referência e outra (antes e depois) 10 pontos. No formato ABNT. 

 

3.2 Os resumos dos trabalhos encaminhados que descumprirem os critérios previamente 

estabelecidos não serão aceitos pela Coordenação de Curso e/ou Comissão Organizadora do 

ENCIBRAC.  

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

autores. Em caso de submissão do resumo mais de uma vez, será considerado para avalição o 

primeiro recebido, assim os demais serão desconsiderados.  

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

trabalhos não serão aceitas modificações por parte dos seus autores. 

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, NÃO cabendo 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 na língua portuguesa, atendendo aos critérios 

estabelecidos neste edital. Os pesquisadores com interesse em publicar em outro idioma poderão 

http://www.scielo.br/pdf/rbti/v25n2/v25n2a03
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verificar junto à coordenação de curso as possibilidades - que serão analisadas pela comissão 

organizadora. 

 

4. DOS PRAZOS  

O QUE QUANDO ONDE COMO INVESTIMENTO 

Inscrição do 

participante  

Não se aplica - - Gratuito 

Envio de 

resumos dos 

trabalhos  

29 de setembro 

a 25 de outubro 

de 2021 

e-mail da Coordenação de 

Curso 

Arquivo em word com 

elementos pré-definido 

neste edital 

Gratuito 

Divulgação 

dos trabalhos 

aceitos  

25 a 30 de 

outubro de 2021 

No e-mail do autor que 

efetivou a inscrição do 

trabalho 

- - 

Abertura do XI 

ENCIBRAC  

08 de novembro 

de 2021, às 16h. 

Plataforma on-line Divulgação no site 

www.brazcubas.edu.br  

Gratuito 

Apresentação 

Virtual dos 

resumos 

Científicos 

08 e 09 de 

novembro, em 

período integral 

(verificar 

programação). 

Plataforma on-line O autor que efetivou a 

inscrição receberá o 

link por e-mail por 

intermédio da 

coordenação de curso. 

Gratuito 

 

5. DAS REGRAS PARA APRESENTAÇÃO VIRTUAL DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

5.1 Apresentação on-line deverá ser feita por um dos autores do resumo científico em arquivo de 

apresentação - Power Point ou similar (modelo com a comissão organizadora e coordenação de 

curso). A apresentação terá duração de no máximo 10 minutos, com 5 minutos para perguntas pela 

banca examinadora. 

 

5.2 A apresentação deverá respeitar o número de vagas estipuladas para a grande área: 

 

GRANDE ÁREA  NÚMERO QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES 

BIOLÓGICAS 1 68 

EXATAS 2 48 

HUMANAS 3 48 

 

 

 

 

http://www.brazcubas.edu.br/
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5.2.1 Classificação dos cursos e quantidade de apresentações, conforme a grande área: 

CURSO ÁREA QUANTIDADE 

APRESENTAÇÃO 

Administração HUMANAS 4 

Análise e Desenvolvimento de Análises EXATAS 6 

Arquitetura e Urbanismo EXATAS 6 

Biomedicina BIOLÓGICAS 5 

Ciências Contábeis HUMANAS 4 

Direito HUMANAS 4 

Educação Física - Bacharelado BIOLÓGICAS 5 

Educação Física – Licenciatura BIOLÓGICAS 5 

Enfermagem BIOLÓGICAS 5 

Engenharia Civil EXATAS 6 

Engenharia de Produção EXATAS 6 

Engenharia Elétrica EXATAS 6 

Engenharia Mecânica EXATAS 6 

Estética e Cosmética BIOLÓGICAS 5 

Farmácia BIOLÓGICAS 5 

Fisioterapia BIOLÓGICAS 5 

Jornalismo HUMANAS 4 

Medicina Veterinária BIOLÓGICAS 5 

Nutrição BIOLÓGICAS 5 

Odontologia BIOLÓGICAS 5 

Pedagogia HUMANAS 4 

Psicologia BIOLÓGICAS 5 

Publicidade e Propaganda HUMANAS 4 

Química e Engenharia Química EXATAS 6 

Serviço Social HUMANAS 4 

Sistema de Informação EXATAS 6 

Tecnologia em Gestão de Processos Gerenciais HUMANAS 4 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos HUMANAS 4 

Tecnologia em Gestão Financeira HUMANAS 4 

Tecnologia em Logística HUMANAS 4 

Tecnologia em Markentig HUMANAS 4 

Tecnologia em Óptica e Optometria BIOLÓGICAS 5 

Tecnologia em Radiologia BIOLÓGICAS 5 

 

5.2.2 Cabe a Coordenação de curso, respeitando a grande área, ceder à redefinição dos horários e 

fazer os devidos reajustes de quantidade de apresentações junto à outra coordenação. A comissão 

organizadora do ENCIBRAC deverá ser informada, previamente, pelas partes envolvidas.  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

www.brazcubas.edu.br 
 

Av. Francisco Rodrigues Filho, 1233 
08773 380 

Mogi das Cruzes SP 
T 55 11 4766 4466 

 

 

 

 

Recredenciado pela Portaria Ministerial nº 306, de 02/04/2018, DOU nº 63, de 03/04/202018, seção 1, p. 16 

 

5.2.3 Os trabalhos internacionais não estão quantificados na tabela de classificação de área e terão 

os horários de apresentação marcados pela comissão organizadora, respeitando os horários pré-

estabelecidos para o evento e o fuso horário do país de origem.  

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS RESUMOS PARA APROVAÇÃO 

6.1 Os trabalhos científicos serão avaliados pela comissão científica estipulada pela coordenação de 

curso do XI ENCIBRAC, sendo realizada uma análise a cega dos trabalhos, ou seja, os avaliadores 

não terão acesso aos nomes dos autores e/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 encaminhados a comissão organizadora - 

pesquisa@brazcubas.edu.br. - para a apresentação virtual. 

6.3 A Coordenação de Curso não efetuará correções ou mudanças nos textos enviados.  

 

7. DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS  

7.1 Os trabalhos aprovados e apresentados no XI ENCIBRAC serão publicados nos anais do evento. 

 

Mogi das Cruzes, 29 de setembro de 2021.   

 

Presidência:  

Professor (a) Me. Renata Costa 

Vice-presidência: 

Professor (a) Me. André Luiz Dal Bello 
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Comissão Organizadora: 

Prof. Dr. Ivan Durães 

Prof. Me. André Luiz Dal Bello 

Prof. Me. Renata Costa 

Prof. Me. Wagner Mello 

Profa. Me. Fernanda Talhati  

 

Comissão Executiva: 

Professor (a) Dr. Carlos Fernando De Brito 

Professor (a) Dr. Ivan Durães 

Professor (a) Dra. Clizete Martins 

Professor (a) Dra. Katia Medeiros 

Professor (a) Esp. José Alexandre Fernandes Locci 

Professor (a) Me. André Luiz Dal Bello 

Professor (a) Me. Antônio Carlos De Lima 

Professor (a) Me. Carolina Machado Martinelli Lobo 

Professor (a) Me. Daniela Cotrim 

Professor (a) Me. Élcio Terra 

Professor (a) Me. Henrique Marcelo Guerin Reis 
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