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EDITAL Nº 60/2020 – PROACAD JARAGUÁ DO SUL  

 
Dispõe sobre, a participação da chamada para 
submissão de resumos expandidos para 
publicação nos anais anuais dos Projetos de 
Aprendizagem Colaborativa – PAC. 

 
O Centro Universitário – Católica de Catarina, por meio da Pró-Reitoria 

Acadêmica e seu Setor de Pesquisa e Extensão, tem o prazer de convidar os alunos 
e professores orientadores para participar da chamada para submissão de resumos 
expandidos dos Projetos de Aprendizagem Colaborativa – PAC.  

1. A presente chamada possui como objetivo principal a publicação dos melhores 
resumos expandidos dos Projetos de Aprendizagem Colaborativa – PAC 
realizados nos anos de 2019 e 2020 da Católica de Santa Catarina.  

2. Os resumos expandidos serão recebidos durante o período de 30 de novembro 
de 2020 a 31 de março de 2021, através do e-mail proinpes@catolicasc.org.br  

3. O exame dos conteúdos será realizado por dois avaliadores. 

4. Os resultados serão divulgados até 31 de maio de 2021. Os anais serão 
publicados até 30 de setembro de 2021. 

5. Os autores receberão declaração de publicação nos anais.  

5.1 Os autores/alunos poderão validar até 40 horas de atividades complementares 
nos termos e limites dos Regulamentos de Atividades Complementares dos Cursos 
de Graduação.  

6. O Resumo expandido deve conter:  

6.1  No mińimo três e máximo cinco páginas, sendo redigido em português, com 
fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas, margem de página de 2 cm 
em todos os lados, justificado e sem dividir palavras no final da linha. Nomes 
cientif́icos e palavras estrangeiras devem ser grafados em itálico;  

6.2 Título: O Tit́ulo do resumo expandido deve conter a ideia precisa do conteúdo, 
escrito em letras maiúsculas (tamanho 12), CENTRALIZADO; 

6.3 Autores: constar os nomes sempre na sua ordem correta (sem inversões), com 
o sobrenome MAIÚSCULO e alinhado à direita. Em nota de rodapé, qualificar o(s) 
autor(es), escrever as instituições, seguidos de e-mail do autor correspondente, 
registrando a condição profissional ou de estudante, bem como link do currićulo 
lattes. 
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6.4 Introdução: O texto da introdução deverá contemplar uma pequena revisão sobre 
a temática na qual o trabalho está inserido. Deverá ainda apresentar o contexto geral 
do trabalho.  

6.5 Objetivos: O texto da introdução deverá contemplar uma pequena revisão sobre 
a temática na qual o trabalho está inserido. Deverá ainda apresentar o contexto geral 
do trabalho.  

6.6 Metodologia: Indicar as metodologias utilizadas no trabalho para atingir os 
objetivos propostos.  

6.7 Resultados e Discussões: Apresentar os resultados obtidos no trabalho e sua 
discussão em relação ao conhecimento já disponível. Nos resultados poderão ser 
apresentadas tabelas, gráficos e outras ilustrações que sejam essenciais à boa 
compreensão do texto.  

6.8 Conclusões: Indicar de forma objetiva as principais conclusões obtidas pelo 
trabalho.  

6.9 Agradecimentos: Item não obrigatório, onde os autores poderão agradecer as 
instituições de financiamento e fomento, colaboradores, entre outras.  

6.10 Referências Bibliográficas: As referências deverão ser apresentadas de acordo 
com as normas da ABNT.  

7. Casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Coordenador de Pesquisa e 
Extensão e/ou Pró-Reitora Acadêmica da Católica de SC. 

8. Os dados, ideias, opiniões e conceitos emitidos nos textos, bem como a exatidão 
das referências, são de inteira responsabilidade dos autores.  

9. A verificação de plágio ou algum outro ato iḿprobo, ocasionará a imediata 
exclusão do trabalho do processo seletivo e o encaminhamento do tema às 
instâncias acadêmicas apropriadas.  

Jaraguá do Sul, 18 de novembro de 2020. 

 

Profa. Dra. Anadir Elenir Pradi Vendrusculo 
Pró-Reitora Acadêmica 

 

Prof. Dr. Maikon Cristiano Glasenapp 
Coordenador de Pesquisa de Extensão 


		2020-11-17T18:29:28-0300
	ANADIR ELENIR PRADI VENDRUSCOLO:49494589904


		2020-11-18T21:13:27-0300
	MAIKON CRISTIANO GLASENAPP:02841084990




