
 
 

EDITAL Nº 008/2018 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS PARA A  I JORNADA 

ACADÊMICA DA FACULDADE JK – 2018 – UNIDADE ASA SUL 
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO  
 

 
O Diretor da Faculdade JK, Unidade Asa Sul, Profa. Glauson Francisco Chaves 

Nogueira faz saber aos interessados que no período de 12 a 14 de novembro 

de 2018 ocorrerá a I Jornada Acadêmica da Faculdade JK – Unidade Asa 

Sul, e será regida por este Edital. 

 
 

1. DO OBJETIVO 

 
Atualizar os conhecimentos, ampliar o aprendizado, estimular eventos 

científicos nos cursos que compõe as Escolas de Saúde, Licenciaturas, Direito, 

Tecnologia, Comunicação e Negócios, dos cursos que abrangem estas escolas 

a fim de; promover interação entre alunos e professores; e promover 

discussões e debates sobre assuntos que estão no escopo da formação geral, 

específica e multidisciplinar dos acadêmicos.  

 
 

2. JORNADA ACADÊMICA  

 
Jornadas Acadêmicas (JA) são projetos de extensão promovidos e organizados 

por discentes com apoio de docentes, tem por objetivo de aprimorar 

conhecimentos, trocar experiências, promover a integração e capacitar os 

discentes na organização de eventos científicos.  



 
 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

A. A I Jornada Acadêmica da Faculdade JK – Unidade Asa Sul será 

realizada das 18:00 horas às 21:30 horas nos dias 12, 13 e 14/11/2018, 

no endereço SEUPS 707/907 sul Edifício Faculdade JK, Brasília DF 

B. A participação na Jornada Acadêmica da Faculdade JK (JAFACJK) 

é permitida aos acadêmicos do curso de graduação, devidamente 

matriculados na unidade Asa Sul, Plano Piloto, Brasília DF, ou por 

indicação docente, ou coordenativa de outras unidades descentralizadas 

que componham a Rede de Ensino JK e que apresentem relevância em 

desenvolvimento acadêmico e/ou científico, qualquer que seja o período, 

desde que estejam matriculados no 2° semestre de 2018. 

C. Os Acadêmicos terão a oportunidade de participar como palestrante, 

ouvinte e de apresentar trabalhos científicos no formato de pôster. 

 
4. DAS PALESTRAS 

 
A. Na JAFACJK haverá palestras ministradas por acadêmicos e profissionais de 

diversas áreas ligadas as escolas elencadas no item 1 deste edital.  

B. As palestras ministradas na JAFACJK visam ampliar os conhecimentos sobre 

nutrição clínica da comunidade acadêmica. 

C. As palestras ministradas pelos acadêmicos serão julgadas e premiadas. 

D. As palestras da JAFACJK serão ministradas entre os dias 12 e 14 de 

novembro de 2018, sendo que, as palestras ministradas pelos acadêmicos 

ocorrerão em dias e/ou salas alternadas dos docentes. 

E. Os acadêmicos palestrantes deverão se apresentar nas salas com 30 

minutos de antecedência munidos de material próprio para a apresentação, 

com os projetos validades pelos coordenadores de curso. 



 
 

F. Os acadêmicos palestrantes terão orientação de especialistas no tema para 

desenvolverem seu trabalho. 

G. O tema gerador da JAFACJK é: Ensino Superior Corporativo 

profissionalizando ações e desmistificando valores em responsabilidade 

social.  
H. Os subtemas serão elencados pelos coordenadores de curso em conjunto 

com os interessados.  

4.1. DOS REQUISITOS PARA PALESTRANTE 
0 
 
A. A inscrição de acadêmicos que participarão como palestrante da JAFACJK 

é aberto para os Acadêmicos de graduação dos cursos da Faculdade JK que 

estejam matriculados no 1º período em diante. 

B. A inscrição para acadêmico palestrante da JAFACJK apenas será validada 

após a inscrição do candidato na jornada. 

C. A inscrição para acadêmico palestrante da JAFACJK só poderá ser 

realizada individualmente, com o coordenador de curso. 

 

4.2. DAS INSCRIÇÕES PARA PALESTRANTE 

A. O período de inscrição para acadêmico palestrante da JAFACJK 

compreende entre às 00:00 horas do dia 30 de outubro até as 23:59 horas 

do dia 04 de novembro de 2018 enviando a ficha de cadastro (ANEXO A) 

pelo site https://doity.com.br/jornada-academica-da-faculdade-jk-unidade-

asa-sul-2018 

 

B. A seleção do tema não será feita no ato da inscrição. 
 
 

4.3. DA SELEÇÃO PARA PALESTRANTE 

A. No dia 05 de outubro de 2018 os candidatos inscritos para acadêmico 

palestrante da JAFACJK receberão por e-mail um texto, assim como a data e 

horário, que deverá apresentá-lo a uma banca examinadora, se necessário, 

utilizando recursos audiovisual. 

B. Serão selecionados cinco participantes para ministrar na JAFACJK. 



 
 

C. A escolha dos temas descritos no item 4.G será feita de acordo com a 

classificação do acadêmicos na seleção, sendo que o primeiro colocado tem 

preferência de escolha e assim sucessivamente. 

 
 

4.4. DA ELIMINAÇÃO PARA PALESTRANTE 

A. Apresentar-se em horário posterior ao descrito no item 4.E acarreta na 

eliminação automática da participação. 

B. O candidato que não estiver inscrito na JAFACJK terá sua inscrição 

cancelada. 

 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 

 
A. Na JAFACJK haverá apresentação de banner por acadêmicos. 

B. Os pôsteres apresentados na JAFACJK visam expor resultados de 

pesquisas desenvolvidas na área de docente, discente, ou de atividades 

ligadas aos TCC e/ou estágios.  

C. A apresentação de pôsteres na JAFACJK acontecerão nos dias 13 e 14 de 

novembro de 2018, nos locais específicos a serem divulgados pela comissão 

organizadora. 

D.  Os acadêmicos palestrantes deverão se apresentar no local específico às 

18:00 no dia da sua apresentação para afixarem os pôsteres no local 

determinado. 

 

5.1 DOS REQUISITOS PARA A APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 

A. A apresentação de trabalhos na forma de pôster na JAFACJK é reservada, 

exclusivamente, para atividades de pesquisa universitária, atividades de 

resumo, revisão bibliográfica, estudo de caso e trabalhos docentes em 

execução de pesquisa.  



 
 

B. A inscrição para a apresentação de banner na JAFACJK apenas será 

validada após a inscrição do candidato na jornada. 

C. A inscrição para a apresentação de pôster na JAFACJK poderá ser 

realizada individualmente, porém é permitido coautores ao trabalho, desde que 

os mesmos sejam identificados. 

 

5.2 DAS INSCRIÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 

A. O período de inscrição para a apresentação de pôster na V JANC 

compreende entre às 00:00 horas do dia 30 de outubro até as 23:59 horas do 

dia 04 de novembro de 2018. 

B. No ato da inscrição na jornada o candidato ou grupos interessados deverão 

enviar um resumo no formato word junto com ficha de cadastro (ANEXO A) 

pelo e-mail: glauson@facjk.com.br 

 
5.3 DO COMITÊ CIENTÍFICO 

A. O Comitê será formado por profissionais indicados pela COMISSÃO 

ORGANIZADORA. 

B. Este comitê se responsabilizará pela seleção dos Trabalhos. 

 
 

5.4 DOS CRITÉRIOS SELEÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE 

BANNER 

A. O tema deverá estar relacionado à pesquisa na área de Nutrição Clínica e 

Nutrição Clínica Experimental 

B. Relevância da temática abordada 

C. Originalidade 

D. Clareza e coerência 

E. Será considerada a ordem do envio 
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5.5 NORMAS PARA REDAÇÃO DO RESUMO 

A. Formato: pdf 

B. Margens: Superior (3cm), inferior (2cm), esquerda (3cm) e direita (2cm). 

C. Número de palavras: 300 

D. Título do Trabalho: formatação → fonte Arial 12, MAIÚSCULA, negrito, 

alinhamento centralizado. 

E. Autores (no máximo 10): Nome completo e e-mail – formatação → fonte 

Arial 12, normal, alinhamento à direita. 

F. A primeira página deverá conter o cabeçalho com identificação, titulação, 

temática, outros. OBS.: inserir nota de rodapé que informe a Formação, 

Atuação e Instituição. 

G. Abaixo do cabeçalho deverá ser escrito o resumo, o qual deve conter: 

introdução, objetivo, metodologia, resultados, considerações finais e 

referências. O texto deve ser redigido fonte Arial 11, normal, espaçamento 

simples entre linhas, alinhamento justificado. 

 
5.6 DAS NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER 

A. A impressão do banner somente deverá ser feita após a aprovação do 

trabalho, o resultado da seleção será enviado por email, para os alunos 

inscritos. 

B. Dimensões do pôster: 0,90m (largura) x 1,10m (altura) 

C. Os textos explicativos dos painéis deverão ser escritos em Língua 

Portuguesa legíveis a uma distância entre linhas de 1,5, com tamanho de fonte 

não inferior a 18. 

D. Estrutura do Banner 

Sugerimos que o banner contenha: 

 Título do trabalho; 

 Nome dos autores e Referência ao programa de fomento, caso exista. 

 Abaixo seguem, redigidos de forma sucinta: introdução, objetivos, 

metodologia, resultados, considerações finais e referências. 



 
 

E. Os banners devem combinar textos, gráficos, imagens, etc. de modo que as 

ideias centrais do trabalho sejam facilmente entendidas e que o banner 

desperte o interesse do público. 

 
5.7 DA MONTAGEM DO PÔSTER 

A. A Comissão organizadora disponibilizará o local, mas não se 

responsabilizará pela montagem e desmontagem. 

B. A montagem dos banners deve ser realizada trinta minutos antes do início 

do evento, de acordo com a ordem de apresentação. 

 
5.8 DA APRESENTAÇÃO DOS BANNERS 

A. Os banners serão expostos conforme a ordem de apresentação nos dias 13 

e 14 de novembro, em local previamente indicado e segundo as orientações da 

coordenação do evento, podendo ser retirado após a apresentação. 

B. No dia de apresentação poderão ser apresentados no máximo vinte (20) 

trabalhos. 

C. O autor deverá ficar junto ao banner e terá cinco (5) minutos para a 

apresentação e até cinco (5) minutos para esclarecer dúvidas dos ouvintes e 

avaliadores. 

D. Fica proibido o uso de equipamentos, microfones, aparelhos e instrumentos 

sonoros que interfiram na apresentação. 

 
5.9 DA ELIMINAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE BANNER 

A. É vedada a inscrição de mais de um resumo por candidato ou grupos. O 

envio de dois ou mais resumos desclassificam o candidato ou grupos. 

B. Para trabalhos de mais de um autor, é necessário que o primeiro autor 

esteja inscrito e presente no evento. 

C. Acarreta na eliminação automática o candidato que não comparecer em 

horário descrito no item 5.E 



 
 

D. O candidato que não estiver inscrito na JAFACJK não poderá apresentar o 

banner. 

 

5.10 DA PREMIAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE BANNER E 
PALESTRA 

Os acadêmicos que apresentarão os Banners poderão ser bonificados de 

forma interdisciplinar nas disciplinas em que se encontram matriculados em 

2018.1 em até 1,0 (um) ponto e aos palestrantes em até 2,0 (dois) pontos a 

serem somados à avaliação A2 no total máximo de 10 (dez) pontos para esta 

avaliação. Todos receberão ainda certificados de horas complementares.  

 

6. DO OUVINTE 

 
O ouvinte da JAFACJK é todo acadêmico de graduação dos cursos da 

Faculdade JK, inscrito na jornada. 

 

6.1 DA INSCRIÇÃO PARA OUVINTE 
 
O período de inscrição para ouvinte da JAFACJK compreende entre às 00:00 

horas do dia 05 até às 23:59 horas do dia 11 de novembro de 2018, limitado ao 

número de vagas. Todas as inscrições deverão ser realizadas pelo site: 

https://doity.com.br/jornada-academica-da-faculdade-jk-unidade-asa-sul-2018 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A Comissão Organizadora reserva-se o direito de utilizar as imagens da 

JAFACJK e divulgar os trabalhos e resumos inscritos sem que isso gere 

expectativa de compensação em espécie para os participantes. 

 
Brasília DF, 25 de outubro de 2013. 

 
 
 

Prof. Glauson Francisco Chaves Nogueira 
Diretora da Faculdade JK Unidade Asa Sul 

https://doity.com.br/jornada-academica-da-faculdade-jk-unidade-asa-sul-2018


 
 

 

FACULDADE JK – UNIDADE ASA SUL 

I JAFACJK 

 
 

 
ANEXO – A 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO ALUNO 

 
Nome do aluno: 

Número de matrícula: Período: 

Email: Celular: Fone residencial: 

Poster Palestra Oficina 

Orientador  Coordenador Co-Autor 

Título do trabalho  

 

 

 


