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V ENCONTRO DE PESQUISA IX ENCONTRO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DA FATEB 

Tendências em Inovação, Empreendedorismo, 

Sustentabilidade e Educação 

 

COORDENAÇÃO DO EVENTO 

Profª. Denise Revelk Cecatto 

Profº. Ivo Neitzel 

Profª. Gilmara Aparecida Rosas Takassi 

 

COMITÊ GESTOR 

Profº. Adriano Rogério Goedert 

Profº. Anderson Valério de Oliveira 

Profª. Denise Revelk Cecatto 

Profº. Donizeth Aparecido dos Santos 

Profª. Gilmara Aparecida Rosas Takassi 

Profª. Fabia Regina Theis 

Profª. Flávia Sayuri Arakawa 

Profº. Ivo Neitzel 

Profª. Joseane Ballan 

Profª. Luciana Cassarino-Perez 

Profº. Maicon Ramon Bueno 

Profº. Michel de Angelis Nunes 

Profº. Osvaldo Vieira 

Profº. Rodrigo José Lopes 

 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 



2 
 

Profª.Ana Paula Bonasso Moreira 

Profª.Elisangela Lagos 

Profª.Adiléia Ribeiro dos Santos 

Profª.Amanda Cristina Flach 

Profª.Ana Kaori de Oliveira Ouba 

Profº.Claudeci Coutinho 

Profª.Eliane EngelGogola 

Profº.Gabriel Nunes Maia Junior 

Profº.Gefferson Luiz dos Santos 

Profª.GladerezSollieri Santos 

Profº.Guilherme Sandaka 

Profª.Hanna Carolina Krüger 

Profº.João Guilherme Pereira Chaves 

Profº.Kevin Mauricio Menon Ribeiro 

Profº.Marcel Andrey Goes 

Profº. Marcelo Rugiski 

Profª.MarjoriePelikKempe 

Profª.Mary Ane Gonçalves 

Profº.Paulo Eduardo Redkva 

Profº.Paulo Roberto Campos Alcover Junior 

Profº.Pedro Fernandes Neto 

Profª.ChanaryProcek 

Profº.Renan Godoy 

Profª.Roseli Aparecida Foltran 

Profª.Sandra Regina Merlo 

Profº.Vitor Hugo Bueno Fogaça 

http://lattes.cnpq.br/9614626047127274
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COMISSÃO DE EXECUÇÃO 

Eliane Ferreira Young Blood- Biblioteca 

Fernando Constantino – Tecnologia da Informação 

Letícia de Melo Campos – Núcleo de Registro Acadêmico 

Profª. Lorena Salem Ribeiro – Comunicação 

NathalySartor–Administrativo 

 

DATAS 

1. Início das Inscrições: 01 de agosto de 2018 

2. Submissão dos resumos e artigos completos dos trabalhos 

depesquisa e iniciação científica:01 de agosto de 2018 a 30 de 

setembro de 2018. 

3. Publicação da relação dos trabalhos aprovados: 10 de Outubro 

de 2018. 

4. Publicação do ensalamento para apresentação de trabalhos 

aprovados: 23 de outubro. 

5. Apresentações: 25 e 26 de outubro de 2018 

 

LOCAL: 

6. Fateb – Faculdade de Telêmaco Borba - Av. Marechal Floriano 

Peixoto, 1181 | Alto das Oliveiras | Telêmaco Borba – PR | Fone (42) 

3271-8000. 

 

INSCRIÇÕES 

7. Categorias de inscrições: 

7.1. Entende-se por documento, para fins deste item: artigo 

científico, artigo de iniciação científica, banner, pôster ou 

resumo expandido. 
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7.2. Inscrição tipo autor FATEB: esta modalidade é exclusiva 

para acadêmicos ou docentes da rede estadual e municipal 

do Núcleo de Telêmaco Borbae permite submeter e 

apresentar até dois documentos. 

7.2.1. Coautores (todos) também precisam se inscrever na 

modalidade autor;terão direito a certificado de 

participação. 

7.2.2. Para cada artigo haverá somente um autor; os demais 

participantes serão denominados coautores. 

7.2.3. O apresentador do documento terá direito a certificado de 

apresentador. 

7.2.3.1. O certificado fará referência ao título do documento, 

nome do autor, todos coautores e apresentador.  

7.2.4. Somente o autor poderá encaminhar osdocumentos e 

realizar suas eventuais adequações. 

7.2.5. São permitidas mais de uma inscrição desta modalidade 

para submissão e apresentação de mais do que dois 

documentos. 

7.3. Inscrição tipo autor Docente FATEB/ Dom Bosco: esta 

modalidade é exclusiva para docentes da FATEB e do 

Colégio Dom Bosco de Telêmaco Borba e permite submeter 

e apresentar até dois documentos. 

7.4. Inscrição tipo autor externo remoto: esta modalidade é 

exclusiva para participantes que residam a uma distância 

rodoviária superior a 100 km de Telêmaco Borba e permite 

submeter e apresentar até dois artigos(científicos ou de 

iniciação científica) desde que sejam da mesma área e 

subárea. 

7.4.1. Nesta modalidade a apresentação será feita por 

videoconferência via internet no horário estabelecido na 

agenda do evento. 

7.4.2. Para operacionalizar a apresentação o autor deverá utilizar 

um desktop ou notebook, com câmera, microfone, alto-

falante e conexão de internet tipo banda larga. 
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7.4.3. O certificado de apresentação somente será emitido se a 

apresentação efetivamente acontecer, com as condições 

preconizadas no item anterior, independentemente dos 

motivos que eventualmente não permitam a 

operacionalização no dia e data indicados. 

7.4.4. A inscrição somente será validada após a realização de um 

teste operacional que demonstre a viabilidade técnica da 

transmissão. 

7.4.5. Coautores (todos) também precisam se inscrever na 

modalidade autor externo eterão direito a certificado de 

participação desde que sejamatendidas as exigências de 

frequência do evento. 

7.4.6. Para cada artigo haverá somente um autor; os demais 

participantes serão denominados de coautores. 

7.4.7. Somente o autor poderá encaminhar o artigo e realizar 

suas eventuais adequações. 

7.4.8. É de responsabilidade do autor indicar os coautores. 

7.5. Inscrição tipo autor externo: esta modalidade permite 

submeter e apresentar até dois documentos, desde que na 

mesma área e subárea com direito a certificado de 

apresentação. 

7.5.1. Coautores (todos) também precisam se inscrever na 

modalidade autor;terão direito a certificado de 

participação desde que atendidas as exigências de 

frequência do evento. 

7.5.2. Para cada artigo haverá somente um autor; os demais 

participantes serão denominados de coautores. 

7.5.3. Somente o autor poderá encaminhar osdocumentos e 

realizar suas eventuais adequações. 

7.5.4. É de responsabilidade do autor indicar os coautores. 

7.5.5. São permitidas mais de uma inscrição desta modalidade 

para submissão e apresentação de mais do que dois 

documentos. 
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7.6. Inscrição tipo ouvinte FATEB: esta modalidade é 

exclusiva para acadêmicos ou docentes da FATEBe 

docentes da rede estadual e municipal do Núcleo de 

Telêmaco Borbae permite participar do evento e assistir às 

apresentações com direito à certificado de participação 

uma vez atendido o requisito de permanência mínima de 

60% no evento. 

7.7. Inscrição tipo ouvinte externo: esta modalidade permite 

participar do evento e assistir às apresentações com direito 

a certificado de participação uma vez atendido o requisito 

de permanência mínima de 60% no evento. 

7.8. Inscrição tipo ouvinte tardio:esta modalidade é aplicável 

após o encerramento do prazo regulamentar de inscrições 

até o primeiro dia (inclusive) do evento para o público 

externo ou com vínculo com a FATEB e permite participar 

do evento e assistir às apresentações com direito a 

certificado de participação uma vez atendido o requisito de 

permanência mínima de 60% no evento. 

7.9. Inscrição tipo gratuita: esta modalidade permite justificar 

a presença correspondente aos dias letivos em que 

acontece o evento e é válida apenas para acadêmicos da 

FATEB. 

7.9.1. Esta modalidade não emite certificados de apresentação 

ou participação no evento. 

Categoria Valor (R$) 

Autor FATEBe Professores das redes Estadual e 

Municipal do Núcleo de Telêmaco Borba 

40,00 

Autor Externo 80,00 

Ouvinte FATEBe Professores das redes Estadual e 

Municipal do Núcleo de Telêmaco Borba 

30,00 

Ouvinte externo 40,00 

Ouvinte tardio 90,00 

Autor Externo remoto 160,00 
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Autor Docente FATEB/ Dom Bosco 0,00 

Inscrição gratuita para atribuição de presença 

(SOMENTE ACADÊMICOS FATEB) 

0,00 

 

7.10. Não haverá direito a reembolso de valores em 

nenhuma hipótese. 

7.11. O autor deverá realizar a sua inscrição e pagamento via 

sistema disponível no link 

https://fateb.eventoum.com.br/index.php/home/evento/5 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

8. Considera-se artigo de PESQUISA o trabalho submetido por 

autores/pesquisadores. E serão classificados como artigo de 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA os trabalhos submetidos por acadêmicos 

de graduação. 

9. Poderão ser submetidos trabalhos científicos (Pesquisa ou 

Iniciação Científica) no formatodeartigos científicos, resumos 

expandidos (banner) e relato de experiência. 

10. Tamanho do Banner: 1,20 X 0,90 cm.  

11. O resumo de todas as modalidades acima descritas 

obrigatoriamente deverá ser postado no momento da submissão do 

trabalho, para que o mesmo seja publicado nos anais do evento. 

12. Os artigos e os resumos expandidos deverão obedecer ao 

formato e às normas indicadas no site do evento, sob pena de 

desclassificação. 

13. Os trabalhos de PESQUISA deverão ser inéditos. 

14. Os trabalhos deverão enquadrar-se em uma das Áreas de 

Concentração e em uma das subáreas, que serão indicados no site do 

evento. 

15. Cada inscrição poderá submeter até 02 trabalhos no 

eventocomo autor, e além destes, até mais 4 como coautor. 
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16. Considera-se em co-autoria, a obra criada em comum por 

dois ou mais autores. Não são considerados co-autores aqueles que 

simplesmente auxiliaram o autor, ou que tenham revisado, 

atualizado, fiscalizado ou ainda dirigido a edição do conteúdo ou 

apresentação. 

17. Para cada trabalho serão aceitos 1 autor e até 4 

coautores. 

18. Os trabalhos deverão ser submetidos em formato Word. 

19. Em qualquer um dos tipos de apresentação é 

indispensável a presença de, no mínimo, um dos autores, sob pena 

de ser desclassificado o trabalho. 

20. Os autores dos artigos selecionados para apresentação 

oral (ou remota) e efetivamente apresentados nos dias do evento 

poderão ser convidados a publicar seus trabalhos como capítulos de 

livros. Os livros serão o resultado da reunião dos melhores trabalhos 

submetidos ao evento e publicados em formato eletrônico. A lista dos 

artigos selecionados será publicada 30 dias após a apresentação do 

trabalho, na página do evento. 

21. Os demais trabalhos – artigos, relatos de experiência e 

resumos expandidos – que efetivamente contarem com apresentação 

em pôsteres, serão publicados nos Anais do evento. 

22. Em caso de coautoria é suficiente a presença de um dos 

autores no momento da exposição, com direito à declaração de 

apresentação somenteo(s) autor(es)que apresentar o artigo. 

23. A correção ortográfica e gramatical, a revisão da digitação 

e a formatação do texto, conforme as normas deste edital são de 

responsabilidade dos autores.  

24. O Conselho Editorial do evento reserva-se o direito de 

realizar eventuais alterações (sem interferir no conteúdo) nos 

originais para garantir a qualidade da publicação na formatação 

adequada, desde que sejam correções pequenas, sem que seja 

necessário submeter tais remodelações à aprovação dos autores. 

25. Trabalhos fora das normas deste edital e sem adequação 

a norma culta da língua portuguesa não poderão ser 

publicadosnosanais do evento. 
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26. A organização e o comitê gestor reserva o direito de 

decidir eventuais questões omissas ou conflitantes constantes neste 

edital. 

 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

27. Os trabalhos serão avaliados segundo os seguintes 

critérios: 

27.1. Vinculação entre tema e texto; 

27.2. Definição da problematização do trabalho; 

27.3. Clareza da justificativa; 

27.4. Resposta adequada no texto ao problema proposto; 

27.5. Clareza da introdução na apresentação do tema, do 

problema, do objetivo e do método; 

27.6. Adequação do método; 

27.7. Adequação e lógica da estrutura do texto; 

27.8. Adequação às normas da ABNT. 

 

CARGA HORÁRIA PARA INSCRITOS NO EVENTO: 

28. Para apresentadores de artigos: 20 horas-aula por artigo; 

29. Para apresentadores de resumo expandido e relato de 

experiência: 10 horas-aula por trabalho; 

30. Para ouvintes: 05 horas-aula por noite. 

 

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 

a) Administração 

b) Ciências Contábeis 

c) Direito 
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d) Educação 

e) Educação Física 

f) Engenharias e Segurança 

g) Saúde e Psicologia 

 

SUBÁREAS 

 

a) Administração:Administração financeira e orçamentária; 

Marketing; Organização e métodos; Produção; Recursos 

humanos. 

 

b) Ciências Contábeis: Contabilidade de custos; Contabilidade 

financeira; Contabilidade gerencial; Contabilidade pública; 

Contabilidade tributária 

 

c) Direito: A efetividade do processo à luz dos direitos   

fundamentais e da hermenêutica jurídica; Administração pública e 

os dilemas do Estado contemporâneo; Constitucionalização do 

direito privado; Garantismo e sistema criminal; Relações de 

trabalho e globalização. 

 

 

d) Educação: Educação ambiental; cultura e diversidade; 

Educação: metodologias e mídias; Interdisciplinaridade e didática 

do ensino superior. Políticas e gestão: políticas educacionais e 

gestão educacional. 

 

e) Educação Física: Educação física e saúde; Teorias sobre o 

corpo, movimento, esporte e lazer; Ensino de Educação Física; 

Exercício físico; Desempenho do Esporte;  

 

f) Engenharias e Segurança: Novas tecnologias na construção 

civil; Planejamento e controle em obras de engenharia; Projetos 

de canteiro de obras; Utilização de materiais reciclados para a 

construção civil; Educação em engenharia de produção; Gestão da 

produção; Gestão da qualidade; Gestão estratégica e 

organizacional; Acústica ambiental, controle de ruído, vibrações 

fontes sonoras; Dinâmica dos fluidos, escoamentos multifásicos e 

energia eólica; Fadiga em componentes mecânicos; Fenômenos de 

transporte em micro e nano escalas, equipamentos e processos 



11 
 

térmicos, máquinas térmicas; Integridade estrutural, mecânica de 

micro e nano sistemas, meios multicomponentes e sistemas 

multifásicos, mecânica dos materiais Educação em engenharia 

química; Engenharia de reações químicas e biotecnologia; Meio 

ambiente, recursos energéticos e sustentabilidade; Modelagem, 

simulação, otimização e controle de processos; Processos de 

separação;Tecnologia de produção de celulose e papel. 

 

 

g) Saúde e Psicologia:O processo do Cuidado em Enfermagem; 

Tecnologias inovadoras em Enfermagem e Saúde; O Sistema Único 

de Saúde e as necessidades da população; Educação e pesquisa para 

a qualidade do cuidado em Enfermagem.Processos Psicológicos 

Básicos; Psicologia e Educação; Diagnóstico e Avaliação Psicológica; 

Processos Terapêuticos; Processos Grupais; Psicologia Comunitária; 

Psicologia Positiva e Resiliência; Psicologia da Saúde; Saúde Mental; 

Neurociência e Neuropsicologia.  

 

 

 

 

TELEFONES E ENDEREÇOS ÚTEIS 

ÔNIBUS 

Rodoviária............................................................   3272-2339 

Viação Jóia...........................................................   3272-1387 

Viação Princesa dos Campos.................................    3273- 3384 

Viação Ouro Branco/Viação Garcia/Princesa do Ivaí....   3272-1593 

Vinsa...................................................................   3272-1065 

 

PONTOS DE TÁXI 

Nº 1 (Av. Nações Unidas)......................................... 3272-1875 

Nº 2 (Av. Horácio Klabin).........................................  3272-1814 
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Nº 3 (Av. Paraná, S/N)............................................  3272-1993 

Nº 4 (Av. Paraná, S/N)............................................. 3272-1934 

Nº 6(Av. Paraná).................................................... 3272-1094 

Rodoviária.............................................................. 3272-1994 

 

HOTÉIS 

Hotel Apolo (Av. Chanc. Horácio Laffer,1111).............  3273-2390 

Hotel Dalcol (Av. Prof. Guedes Nocera, 614)..............   3272-1345 

Hotel Ikape (Fazenda Monte Alegre, Harmonia)..........  3273-3600 

Hotel Orion (Rua. Bororós, 172).............................    3272-1500 

Hotel Palmas (Av. Horácio Klabin, 342).....................   3273-1833 

Hotel Salvatore (Av. Paraná, 786)...........................    3272-5005 

Sir-Hotel (Av. Chanc. Horácio Laffer, 546).................  3273-3636 

Hotel Solievo (Av. Tiradentes, 271)............................ 3272-1036 

Hotel Vespasiano (Av. Mal. Floriano Peixoto, 98).........  327-24897 

Hotel Open ............................................................ 3127-2727 

 


