
 

 

 



 

 

EDITAL 

NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª SEMAMA DE CONHECIMENTO 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO – UNIAN - SP 

 

A Reitoria da Universidade Anhanguera de São 
Paulo - UNIAN comunica a abertura do 
processo de submissão de trabalho para 
participação na 3º Semana do conhecimento, 
que acontecerá em 2022. 

 

1 OBJETIVO  
Estimular as boas práticas e trabalhos acadêmicos realizados pelo nosso colegiado 
acadêmico, professores e alunos, possibilitando visibilidade dos trabalhos realizados 
como forma de engajar docentes e discentes ao longo da jornada acadêmica, utilizando 
para isso, inovações e gestão eficaz, bem como reconhecimento de práticas pedagógicas 
de excelência que foram desenvolvidas pelos nossos docentes para transformar o futuro 
dos alunos, aproveitando para expor a comunidade interna e externa a evolução destes 
trabalhos. 
 

2 LOCAL E DATA  
O Evento será realizado de forma presencial e online pela plataforma Teams, entre os 

dias 07 e 11 de novembro de 2022, das 08h às 11h e das 19h às 21, respeitando o 

horário de aulas dos alunos. 

 
3 REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

3.1 DA INSCRIÇÃO E DO ENVIO DO MATERIAL 

Os participantes que desejarem formalizar sua inscrição deverão realizar o cadastro de 
autor e as submissões dos trabalhos científicos no sistema de eventos, por meio do link: 
https://linktr.ee/semanadeconhecimento. 

 

Os interessados em submeter trabalhos deverão realizar o cadastro de autor e as 
submissões dos trabalhos diretamente do sistema de eventos, a partir do dia 10 de 
outubro de 2022 até as 23h59 do dia 25 de novembro de 2022. 

O trabalho deve ser inscrito no formato de resumo simples com arquivo, acompanhado 
de um anexo, (modelos disponíveis no link do evento), o qual deve estar de acordo com 
regras estipuladas pelo professor da disciplina. 

Podem ser inscritos trabalhos nas seguintes categorias: Trabalho Acadêmico; Iniciação 
Científica; TCC; Pesquisa; Pós-Graduação. 

https://linktr.ee/semanadeconhecimento


 

 

O trabalho deve ser inscrito diretamente no site do evento conforme estipulado pelo 
professor da disciplina, respeitando as seguintes regras:  

I. O texto deve ser enviado diretamente pelo sistema do Portal de Eventos, acessando 
o link do evento e escolhendo a opção Cadastro do Trabalho > Resumo com arquivo; 

II. O trabalho deve ser inserido em forma de resumo e Anexo, conforme combinado 
com o professor da disciplina; 

III. Serão publicados nos Anais os resumos dos trabalhos selecionados e/ou aprovados 
(média de corte 6,0); 

IV. As informações são de inteira responsabilidade do(s) autor(es) e serão 
disponibilizados nos Anais e certificados na forma em que foram inscritas. 

Todos os autores inscritos no Evento, autorizam o uso das imagens vinculadas aos 
trabalhos, para os devidos fins de direito, no todo ou em parte, captadas na 3ª Semana 
de Conhecimento da Universidade Anhanguera de São Paulo – UNIAN-SP, em 
fotografias e vídeos, documentos e outros meios de comunicação, inclusive na internet. 

Autorizam ainda, as reproduções necessárias, para ser utilizadas em campanhas 
promocionais e institucionais da Kroton e suas Instituições vinculadas. 

Caso o trabalho veicule imagens de outras pessoas, além dos autores do trabalho, é 
necessário que os autores tenham a guarda de autorização formal do uso da imagem. 
Este documento pode ser solicitado pela Comissão Organizadora a qualquer tempo. 

 

3.2 AVALIAÇÃO – SELETIVA GERAL 

Todos os trabalhos inscritos serão submetidos à análise pelo professor da disciplina e 
por um dos membros da Comissão Científica do Evento de forma aleatória. 

I. Os trabalhos inscritos que não atenderem às normas, não serão aceitos para 
apresentação; 

II. A relação dos trabalhos aprovados para apresentação será divulgada no site do 
evento a partir do dia 26 de novembro de 2022. 

O professor responsável pela disciplina deve necessariamente realizar seu cadastro 

como consultor no sistema do evento para que possa corrigir os trabalhos. 

A inscrição de trabalho implica na concordância e aceitação de todas as condições deste 
Regulamento, por parte do autor. 

As decisões da Comissão Científica não podem sofrer recursos ou impugnações em 
qualquer fase do processo. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do Evento. 

 

3.3 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos serão avaliados segundo os critérios de pertinência do conteúdo, de 
relevância do tema, de clareza e de articulação apresentados nos conceitos e nas ideias, 



 

 

de atualização dos conceitos e de compatibilidade com as normas de submissão dos 
trabalhos. 

Os critérios para a classificação dos trabalhos (em cada categoria) e o recebimento da 
denominação “trabalho aprovado com louvor”, serão definidos da seguinte forma: 

I. Estar em consonância com os critérios definidos pelo professor da disciplina; 
II. Inovação – ações e práticas realizadas que geraram melhorias identificadas por 

meio da evolução percentual dos indicadores; 
III. Os aspectos avaliados com as métricas da pontuação seguirão a tabela a seguir: 

 

Aspectos avaliados 
Pontuação de 
0 a 10 

Ponderação 
/ Peso 

Clareza na apresentação da proposta  5% 

Relevância do objetivo  5% 

Qualidade da escrita e organização  5% 

Em acordo com as normas de submissão  5% 

Práticas Acadêmicas inovadoras  20% 

Consonância com os critérios criados pelo professor da disciplina.  60% 

 
3.4 DA SUSTENTAÇÃO ORAL 

Os trabalhos científicos serão apresentados na semana de sustentação de acordo com 
os critérios de cada disciplina 

I. Data: 07 a 11 de novembro de 2022. 
II. Local: nas dependências de cada instituição ou via TEAMS. 

 

3.5 CERTIFICADOS 

A certificação dos trabalhos estará condicionada ao cumprimento dos itens: 

I. Aceite do trabalho para apresentação no evento. 
II. Validação pela Comissão Científica do evento. 

Observação: Os trabalhos aprovados que atendem aos critérios da Comissão Científica 
receberão certificação on-line de 8 (oito) horas. 

 

4 PUBLICAÇÃO EM ANAIS 

Somente os trabalhos aprovados serão publicados nos anais da 3ª Semana de 
Conhecimento da Universidade Anhanguera, no formato resumo simples om arquivo. 

 

 

 

Comissão Organizadora do Evento.   


