
 

Faculdade Senac Pernambuco 
Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação 

I Jornada de Ciência, Inovação e Tecnologia- I JOCIT 
Chamada de Trabalhos 

1. Apresentação. 
A I Jornada de Ciência, Inovação e Tecnologia- I JOCIT da Faculdade Senac             
Pernambuco será realizada totalmente a distância, de forma remota em data           

única, 22 de abril deste ano de 2021. O evento está com sua programação              

pautada pela apresentação de trabalhos desenvolvidos e elaborados pela         
Comunidade Acadêmica da Faculdade Senac Pernambuco (professores e        

pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, corpo       
técnico-administrativo e demais membros da instituição) na forma de trabalhos          

completos, resumos expandidos, palestras e demais ações do evento.  

A inscrição para o evento iniciará no dia 18 de março de 2021 via website               
da Faculdade Senac Pernambuco (www.faculdadesenacpe.edu.br) e permitirá       

acesso a todas as atividades propostas, no entanto os trabalhos a serem            
submetidos (trabalhos completos ou resumos expandidos) devem ser        
enviados entre os dias 18 de março de 2021 a 09 de abril de 2021. Todos                
os participantes (apresentação de trabalho e ouvintes) deverão realizar a          
inscrição na I Jornada de Ciência, Inovação e Tecnologia- I JOCIT da            

Faculdade Senac Pernambuco. Contamos com a sua participação e         
garantimos que será uma jornada acadêmica imersiva na construção de novas           

ideias e reflexões. 

 
2. A I Jornada de Ciência, Inovação e Tecnologia- I JOCIT. 
A I Jornada de Ciência, Inovação e Tecnologia- I JOCIT é um evento que surge               
para destacar e divulgar a produção acadêmica e científica desenvolvida pela           

Comunidade Acadêmica da Faculdade Senac Pernambuco, em especial os         
projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos no Programa de         
Fortalecimento Acadêmico Continuado, FAC 4.0, da Faculdade Senac        
Pernambuco.  



 

Para este semestre letivo de 2021, a I Jornada de Ciência, Inovação e             
Tecnologia- I JOCIT traz como temática central “Ressignificando a Inovação          
e seus Desafios - da construção do conhecimento científico à          
socialização dos saberes”, e ocorrerá no dia 22 de abril de 2021. O evento              
será organizado e realizado em etapa única, online e de forma remota,            

possibilitando a ampla participação de toda a Comunidade Acadêmica da          
Faculdade Senac Pernambuco (professores e pesquisadores, estudantes de        

pós-graduação e graduação, corpo técnico-administrativo e demais membros        

da instituição) e, assim, oportunizar a integração e o compartilhamento das           
investigações e das ações que professores e estudantes, pesquisadores e          

instituição, desenvolvem e realizam, promovendo a divulgação da produção         
científica e o fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão no âmbito           

institucional.  

 
3. Sobre as inscrições. 
3.1 Todos os participantes, ouvintes e autores/coautores deverão realizar a          
inscrição na I Jornada de Ciência, Inovação e Tecnologia- I JOCIT através            

da página do evento no website da Faculdade Senac Pernambuco          

(www.faculdadesenacpe.edu.br), clicar no link de inscrição e preencher        
corretamente seus dados pessoais e acadêmicos, assim como selecionar o          

perfil de participação (autor/coautor ou ouvinte). A inscrição no evento é           
gratuita tanto para os autores quanto para os participantes ouvintes.  
3.2 Para realizar a submissão dos trabalhos, é necessário que o autor/coautor            

faça a inscrição na I Jornada de Ciência Inovação e Tecnologia- I JOCIT           
através do link disponibilizado no site da Faculdade Senac Pernambuco e           

também que tenha enviado anexados os arquivos do trabalho (trabalho          
completo ou resumo expandido).  
3.3 Uma vez que a inscrição for confirmada no sistema, será realizada a             

comunicação com os participantes para orientações quanto ao acesso no          
ambiente virtual entre outros.  



 

3.4 Haverá a emissão de certificados distintos para participação enquanto          
ouvinte e para participante apresentador de trabalho.  

 

4. Sobre os trabalhos. 
4.1 Para acessar o sistema de submissão de trabalhos, é necessário que o             
autor/coautor faça a inscrição na I Jornada de Ciência, Inovação e           
Tecnologia- I JOCIT e aguarde a confirmação da inscrição. Para se inscrever,            

acesse a página do evento no website da Faculdade Senac Pernambuco e            

clique no link de inscrição, preenchendo corretamente seus dados pessoais e           
acadêmicos.  

4.2 Assim que for confirmada a inscrição, o autor/coautor deverá fazer a            
submissão do trabalho cujo arquivo digital deverá ser inserido e enviado na            

mesma página de inscrição. Os arquivos devem estar na formatação correta           

conforme norma do evento e templates disponibilizados na página do evento           
e devem ser inseridos e enviados em formato .doc ou .docx.  
4.3 A avaliação dos trabalhos se dará pelo processo duplo-cego (double blind            

review), em que os avaliadores especialistas os quais analisaram os textos           

desconhecem os autores. 

4.4 A lista de trabalhos aprovados será divulgada na página própria do evento             
no website da Faculdade Senac Pernambuco. Os trabalhos aprovados na I           

Jornada de Ciência, Inovação e Tecnologia- I JOCIT da Faculdade Senac           
Pernambuco serão apresentados a distância (online) e de forma remota no           
dia 22 de abril de 2021.  
4.5 Na I Jornada de Ciência, Inovação e Tecnologia- I JOCIT da Faculdade             
Senac Pernambuco, poderão ser submetidos TRABALHOS COMPLETOS       
(preferencialmente para pesquisas concluídas e para trabalhos de revisão         
de literatura) ou na forma de RESUMOS EXPANDIDOS (preferencialmente         
para pesquisas em andamento).  
4.6 Os trabalhos serão apresentados de modo virtual através de ferramenta          
de webconferência. O(s) autor(es) dos trabalhos inscritos e aprovados         

deverão elaborar a apresentação do trabalho em Power Point, conforme         



 

modelo template do evento, e deverá ser considerada a duração de 10            
minutos para cada apresentação. Os autores deverão mediar as        
discussões do seu trabalho no ambiente virtual conforme a mediação          
realizada pela organização do evento. 
4.7 Outras orientações específicas, como link do ambiente virtual, acesso entre           

outros, serão fornecidas posteriormente aos autores dos trabalhos inscritos e          
aprovados. Quaisquer dúvidas e orientações poderão ser solicitadas        
através do e-mail nucleodepesquisa@fac.pe.senac.br. 
 
5. Normas para submissão dos trabalhos. 
5.1 Os trabalhos que serão inscritos à I Jornada de Ciência Inovação e             
Tecnologia- I JOCIT da Faculdade Senac Pernambuco devem seguir os          
modelos/templates disponibilizados pela organização do evento. Na       

página do evento, estão disponibilizados os modelos/templates para a         
apresentação e para o resumo e os mesmos estarão disponíveis na página do             

evento no website da Faculdade Senac Pernambuco.  
5.2 Os TRABALHOS COMPLETOS (assim como trabalhos de REVISÃO DE          
LITERATURA) devem ser elaborados no formato de artigo científico, incluindo:          

título, eixo temático, subeixo temático, resumo, palavras-chave, corpo do texto          
(desenvolvimento da ideia, com início, meio e fim), considerações finais e           

referências bibliográficas. A formatação do texto deve seguir o modelo          
fornecido pelo evento, respeitando a seguinte configuração: papel A4, margens          

esquerda e superior com 3cm e margens inferiores e direita com 2cm, texto em              

fonte Calibri, tamanho 12, espaçamento simples e páginas numeradas. O texto           
dos trabalhos completos deve ter de 25.000 a 35.000 caracteres, incluindo os            

espaços. O arquivo deve ser enviado para avaliação em formato .doc ou            
.docx. 
5.3 Os RESUMOS EXPANDIDOS devem incluir título, eixo temático, subeixo         

temático, resumo, palavras-chave, corpo do texto (desenvolvimento da ideia da          
pesquisa, com início, meio e fim – mesmo que parcial), considerações finais e             

referências bibliográficas. A formatação do texto deve seguir o modelo          



 

fornecido pelo evento, respeitando a seguinte configuração: papel A4, margens          
esquerda e superior com 3cm e margens inferiores e direita com 2cm, texto em              

fonte Calibri, tamanho 12, espaçamento simples e páginas numeradas. O texto           

dos resumos expandidos deve ter de 12.000 a 17.000 caracteres, incluindo os            
espaços. O arquivo deve ser enviado para avaliação em formato .doc ou .docx.  
5.4 O arquivo de Apresentação deverá ser enviado a posteriori conforme           
aprovação pela comissão científica do evento e comunicação da comissão          

organizadora da I Jornada de Ciência Inovação e Tecnologia- I JOCIT da            

Faculdade Senac Pernambuco. 
5.5 Os trabalhos inscritos que NÃO seguirem as orientações e, principalmente,           

não estiverem enquadrados no modelo/template disponibilizado e referente ao         
tipo de trabalho, serão automaticamente desclassificados. Após a avaliação          

dos trabalhos, os autores deverão adequar a versão finalizada e corrigida do            

trabalho conforme comunicação e recomendação de melhorias e adequações         
pela organização do evento. 

 
6. Cronograma do evento. 
 

 

 
 

18/03/2021 a 09/04/2021 Inscrições dos participantes (ouvintes e autores/coautores). 

18/03/2021 a 09/04/2021 Submissão dos trabalhos pelos participantes     
autores/coautores.  

10/04/2021 a 15/04/2021 avaliação dos trabalhos submetidos pela comissão científica. 

17/04/2021 Divulgação dos trabalhos aprovados.  

18 e 19/04/2021 Envio das apresentações dos trabalhos aprovados. 

22/04/2021 Realização da I Jornada de Ciência, Inovação e Tecnologia- I          
JOCIT da Faculdade Senac Pernambuco.  


