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EDITAL N. 001/2020/Edital Interno - Edição Exclusiva DOCENTE E TÉCNICOS
SANTA RITA
A Direção Geral da Faculdade Santa Rita de Chapecó (SC) e Palmitos(SC),
no uso de suas atribuições, torna público abertura do Edital n. 001/2020 Edital Interno
Exclusiva para submissão de artigos científicos ao Núcleo Institucional de Pesquisa –
NIP afim de publicação na primeira edição da Revista Meraki Santa Rita, conforme as
prerrogativas abaixo.
1.

OBJETO DE ESTUDO DA REVISTA MERAKI SANTA RITA

A Revista Científica Santa Rita apresenta a denominação ‘MERAKI’ advinda do
Grego moderno e tem sua tradução vinculada ao ‘ato de atribuir parte de si ao que se
faz, bem como atrelar ao que está sendo feito amor e dedicação’. Neste sentido, a
Revista Meraki em decorrência da constituição dos cursos de Graduação e Pós
Graduação Faculdades Santa Rita determina três objetos/eixos de estudo:
a) Eixo 01- Ciência: Objetos de estudo vinculados a inovação no campo da ciência,
economia e teoria geral.
b) Eixo 02 – Tecnologia: Objetos de estudo vinculados a tecnologia e aos sistemas de
informação.
c) Eixo 03 – Educação: Objetos de estudo vinculados a Educação público, privada,
ofício docente, aprendizagem em suas variações, entre outros associados a Educação
Geral.
1.1

Objeto de Estudo da Revista Meraki Santa Rita – Edição Exclusiva

A Edição Exclusiva Meraki – 1ª Ed. apresenta como objeto de estudo dentro
dos eixos citados no item 1 – porém vinculadas com as experiências exclusivas dos
docentes e técnicos das unidades educacionais Faculdade Santa Rita.
2.

PÚBLICO-ALVO DA EDIÇÃO INTERNA EXCLUSIVA

Docente Santa Rita Graduado, Pós Graduado, Mestre ou Doutor. Técnico
Santa Rita em processo de graduação, Graduação, Pós-Graduado, Mestre ou Doutor.
Tanto Docentes quanto técnicos devem atuar na rede Educacional Santa Rita
(Colégio, Graduação e Pós-Graduação).

3.

OBJETIVOS DA EDIÇÃO EXCLUSIVA INTERNA REVISTA MERAKI

3.1 Homenagear os Pesquisadores Institucionais, bem como o corpo de Docentes e
Técnicos com a primeira Edição da Revista Meraki;

3.2 Incentivar o processo de pesquisa qualificada nas unidades Educacionais Santa
Rita;
3.3 Valorizar os conhecimentos do capital humano atuantes nas unidades
Educacionais Santa Rita;
3.4 Reconhecer novos talentos institucionais no campo da pesquisa.
4.
DESCRIÇÃO CONCEITO GERAL E TIPOLOGIA DE PESQUISA DA REVISTA
MERAKI 1ª ED.
A Revista Meraki surge com o propósito de assegurar a iniciação científica e
difundir os conhecimentos adquiridos no processo de formação em nível de
Graduação e Pós-Graduação, bem como possibilitar a socialização em eventos
científicos, dentre estes o Congresso Regional Santa Rita.
Deste modo, a primeira edição da Revista Meraki é dedicada aos Docentes e
Técnicos no intuito de reconhecer e valorizar as experiências do capital humano Santa
Rita. Os pesquisadores/autores deverão escrever suas experiencias considerando os
eixos institucionais da revista contidos no ‘item 1’ deste edital. As pesquisas devem
aderir a tipologia bibliográfica, contudo, havendo interesse em produções com
intervenção de pesquisa de campo, estudo de caso, entre outros desta natureza
deverá ser submetido os instrumentais ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) Santa
Rita para validação dos instrumentais aplicados. Havendo utilização de dados
pesquisados com instrumentos validados em outra Instituição de Ensino Superior
(IES) deverá ser apresentado validação CEP da Instituição responsável.
4.1.1 São aceitos artigos na forma/tipologia de pesquisa: a - Pesquisa científica com
resultados a partir de pesquisa de campo, estudo de caso ou outro meio de
investigação que apresenta validação de instrumento de pesquisa; b - Revisão
Bibliográfica ou pesquisa epistemológica/conceitual. NÃO SÃO ACEITOS ARTIGOS
DE OPINIÃO.

5.
INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TEXTOS: ORIENTAÇÕES INICIAIS REVISTA MERAKI – 1ª ED.
As
inscrições
deverão
ser
realizadas
através
do
e-mail
nip.chapeco@portalsantarita.com.br . Contendo a seguinte instrução:
a)
Não haverá custo para inscrição;
b)
Permitido inscrição/publicação individual (autor(a)), dupla (um(a) autor(a) e
um(a) coautor(a)) ou trio (um(a) autor(a), dois coautores). Serão publicados
apenas trabalhos inéditos, logo, não serão aceitos trabalhos com resultados já
publicados em anais ou suplementos (congressos, colóquios, simpósios, encontros,
semana acadêmica, jornada, entre outros) e em dissertação/tese que foram
publicadas de alguma forma.
c)
Permitido inscrever-se em até 03 (três) trabalhos, sendo 01 (um) na condição
de autor(a) e até 02 (dois) na condição de coautor(a) com outros pesquisadores.
d)
Inscrição/Submissão deverá ocorrer via e-mail, conforme acima identificado
com as seguintes características: ASSUNTO: INSCRIÇÃO/SUBMISSÃO EIXO 01, 02
ou 03 (Identifica-se o eixo pertinente)
e)
Inscrição/submissão deverá ocorrer no período: a) Abertura das inscrições 01
de agosto de 2020 – 00h01m, encerramento da recepção de trabalhos 21 de agosto
de 2020 – 23h59m.
f)
Conteúdo do e-mail deve registrar conforme o exemplo a seguir:

Assunto: INSCRIÇÃO/SUBMISSÃO EIXO 03

CONTEÚDO PESQUISADOR INDIVIDUAL:
Eu, Pedro Miguel Santos, enquanto pesquisador individual solicito inscrição e
submissão do trabalho de pesquisa abaixo listado para publicação na 1ª Ed.
Revista Meraki Santa Rita:
Título do trabalho: Panorama da Educação Multicultural brasileira
Eixo 03 – Educação
Currículo Sintético do pesquisador: Mestre em História. Pós Graduado em
Metodologias do Ensino de História. Graduado em História e Geografia.
Professor Colégio Santa Rita, Graduação em Pedagogia e Docente Pós-Grad.
em Educação.

CONTEÚDO PESQUISADOR DUPLA OU TRIO:
Nós, João Vitor Perreira, Claudio Pertucino, enquanto pesquisadores
solicitamos inscrição e submissão do trabalho de pesquisa abaixo listado para
publicação na 1ª Ed. Revista Meraki Santa Rita:
Título do trabalho: Teorias da Pandemia e os efeitos Econômicos no Mercosul
Eixo 01 – Educação
Currículo Sintético:
Pesq. 01 (RESPONSÁVEL POR ACOMPANHAR A SUBMISSÃO) - João Vitor
Perreira: Mestre em Economia. Graduado em Economia. Docente na
Graduação em RH e Administração Santa Rita.
Pesq. 02 - Claudio Pertucino: Pós-Graduado em Gestão Empresarial.
Graduado em Administração. Docente no Curso de Graduação em
Administração.

g)
Anexo do e-mail deve apresentar: 1) O ARTIGO EM VERSÃO WORD E PDF
conforme orientação e normatização descritas neste edital; 2) TERMO DE ISENÇÃO
DE RESPONSABILIDADE E AUTORIA INTELECTUAL (FAQ – Cod. 15 – disponível
no portal Santa Rita - aba pesquisa) assinado e datado e indicado no campo Professor
Orientador a palavra ‘Dispensado’, 3) AUTORIZAÇÃO DE PÚBLICAÇÃO NA
REVISTA MERAKI, disposto no ‘Anexo A’ deste edital; 4) CHECK-LIST PARA
SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS – NIP/2020 devidamente preenchida com
os dados do artigo, autor e coautor quando houver – Anexo B.
h)
Serão aceitos artigos oriundos de pesquisas anteriores já realizadas ou em
andamento provenientes de processo monográfico ou trabalho de conclusão de curso
nível de Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, bem como pesquisas
independentes realizadas pelos participantes/autores.
i)
Os artigos serão aceitos para submissão desde que não tenham sido
apresentados em nenhum outro evento científico ou publicação em revista no
momento do envio do trabalho.

j)
Somente serão aceitos trabalhos que se relacionem direta ou indiretamente aos
eixos citados no item 1.
k)
A avaliação dos trabalhos para aprovação ocorrerá através do Núcleo
Institucional de Pesquisa – NIP e o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP e as
prerrogativas regimentais de Pesquisa.
l)
A formalização da Inscrição ocorrerá pela confirmação de recebimento do email e anexos para submissão.
m)
Os trabalhos poderão ser devolvidos pelo NIP para ajustes ou correções
conforme o cronograma deste edital.
n)
Trabalho em condição de recusa ou correção poderão ser reenviados conforme
cronograma deste Edital.
o)
Os trabalhos aprovados e organizados na Edição da Revista Meraki serão
disponibilizados em meio eletrônico no Portal Santa Rita na data 15/10/2020.
p)
Os autores poderão desistir da submissão do artigo. Se esta desistência ocorrer
em até 15 dias após a submissão.
6.

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO/SUBMISSÃO E APROVAÇÃO

DATA
01 de agosto de 2020

ATIVIDADE PARA SUBMISSÃO
Abertura das inscrições/submissão de
trabalhos
21 de agosto de 2020
Encerramento
do
prazo
de
inscrições/submissão.
22 de agosto à 04 de setembro de Verificação NIP e CEP para aprovação,
2020
recusa ou solicitação de correção para
os participantes/autores.
12 de agosto à 15 de setembro de Reenvio dos artigos para verificação final
2020
e formatação no editorial da revista.
15 de outubro de 2020
Lançamento oficial da 1ª Edição da
Revista Meraki Santa Rita.
7.
AVALIAÇÃO/JULGAMENTO DOS TRABALHOS E PUBLICAÇÃO DOS
TRABALHOS APROVADOS
7.1
Os trabalhos submetidos A 1ª Ed. da Revista Meraki passam por processo de
julgamento junto ao NIP através da metodologia ‘blind peer review’, ou seja,
julgamento cego por pares, no qual a identidade dos participantes/autores não é
conhecida pelos avaliadores;
7.2
Presidente e Secretário NIP repassam os trabalhos para o CEP suprimindo os
nomes dos participantes/autores para garantir a imparcialidade.
7.3
As avaliadores (Comissão Técnico-Científica Meraki) são profissionais que
compõe o NIP e o CEP institucional e serão organizados pelos Eixos deste edital.
7.4
Cada trabalho será avaliado por dois pareceristas. Aprovação necessita de
ambos, assim, caso houver discordância entre as avaliações, um terceiro parecerista
deverá decidir pelo aceite ou não do trabalho.
7.5
Os trabalhos serão avaliados quanto aos aspectos de Ética em Pesquisa Santa
Rita; Respeito às Normas ABNT; Grau de contribuição para ao desenvolvimento
científico; Grau inovação da pesquisa; Coerência conceitual e prática; Articulação

entre tema, problema, objetivos, metodologia adotada, comparativa de resultados e
relevância cientifica.
7.6
Tratando-se da 1ª Edição e de seu papel enquanto mecanismo de valorização
do corpo Docente e dos Técnicos não haverá pontuação para delimitação da
quantidade possível de artigos aceitos. Logo, os artigos serão agrupados nos Eixos
da revista, partindo do pressuposto da ordem de Eixo – 01, 02 e 03.
7.7
Os participantes/autores dos trabalhos que necessitarem de correções para
apresentação (devolução ao autor para modificações) serão informados por e-mail.
Correções solicitadas e não realizadas dentro do prazo descrito no e-mail e
cronograma deste Edital motivarão a recusa do trabalho.
7.8
Trabalhos com erros ortográficos e gramaticais que necessitarem de grandes
correções e alterações poderão ser reprovados a critério do NIP, bem como trabalhos
que firam as prerrogativas de Pesquisa Institucional.
7.9
O parecer da avaliação será comunicado via e-mail ao participante/autor não
cabendo recurso e/ou revisão.
7.10 A comunicação NIP e participantes/autores será por meio de endereço
eletrônico do autor responsável pela submissão do trabalho, conforme registrado no
e-mail de inscrição/submissão.
7.11 Após aprovação NIP os trabalhos serão enviados para editoração do formato
eletrônico da revista e a consecutiva publicação.
7.12 Os Trabalhos serão publicados eletronicamente em Português.
7.13 Os pesquisadores mantêm os direitos autorais totais sobre seus trabalhos
publicados na Revista Meraki, bem como a responsabilidade pela autoria intelectual.
7.14 A Comissão Técnico-Científica de pareceristas NIP-MERAKI poderá tomar as
seguintes deliberações:
a)
Reprovar o artigo sem observações, nos casos de plágio e/ou auto-plágio com
qualquer documento já publicado mediante relatório do software CopySpider. A taxa
de similaridade não poderá ser maior que 3%. Maior que esta, o artigo
será RECUSADO SUMARIAMENTE. Este é um software gratuito que pode ser
utilizado pelos autores.
b)
Cópia literal ou aproveitamento de texto de terceiros é considerado plágio.
Ainda, quando esta cópia ocorre de um outro trabalho do próprio autor já publicado é
considerada autoplágio. Conforme o Código Penal Brasileiro, artigo 184, PLÁGIO é
crime. A punição pode variar desde pagamento de multa a reclusão.
c)
Reprovar o artigo quando apresentar qualidade técnica/epistemológica
insuficiente seja pela inconsistência na redação científica, metodologia e resultados
apresentados. Em caso de reprovação o artigo será reavalidado pelo mínimo de três
avaliadores com Mestrado ou Doutorado. No caso de controvérsia de opiniões, o
Presidente do NIP será responsável por fazer nova avaliação e tomar a decisão final,
que pode incluir a solicitação de correções.
d)
Solicitar correções no artigo mediante parecer dos editores e revisores. Os
autores terão a oportunidade de realizar os ajustes e uma nova avaliação será
conduzida para verificar a consistência técnico-científica do trabalho.
e)
Aprovar o artigo.

f)
A decisão sobre os artigos pela Comissão Técnico-Científica Meraki são
IRRECORRÍVEIS, ou seja, impossibilitados de recurso.
g)
Publicação: Os artigos serão publicados em formato PDF, sem restrições, no
sitio da revista digital MERAKI FACULDADES SANTA RITA, de ISSN Nº XXXX. A
inscrição do trabalho implica em autorização para a publicação integral, sem qualquer
ônus a Faculdade Santa Rita.
h)
O artigo será publicado somente se: FOR ACEITO PELA COMISSÃO
TÉCNICA-CIENTÍFICA MERAKI. Após a submissão do artigo, não será aceita a troca,
retirada ou inclusão de autores; as informações apresentadas no trabalho são de
responsabilidade exclusiva de seus autores.
i)
Permanecerão no site da revista, com acesso gratuito, os artigos dos últimos
cinco anos.

8. NORMAS PARA FORMATAÇÃO
8.1 A Formatação ou grafia incorreta de referências e demais solicitações de normas
que não forem atendidas implica em RECUSA SUMÁRIA do artigo. Leia atentamente
as regras, siga modelo/template de artigo Meraki indicado neste Edital e siga as
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
Parágrafo Único: LISTA DE NORMAS A SEREM CONSULTADAS
ABNT NBR 6022:2003 – Informação e documentação – Artigo em publicação
periódica científica impressa – Apresentação.
ABNT NBR 6023:2002 – Informação e documentação – Referências – Elaboração.
ABNT NBR 6024:2012 – Informação e documentação – Numeração progressiva das
seções de um documento – Apresentação.
ABNT NBR 6027:2012 – Informação e documentação – Sumário – Apresentação.
ABNT NBR 6028:2003 – Informação e documentação – Resumo – Apresentação.
ABNT NBR 6029:2006 – Informação e documentação – Livros e Folhetos –
Apresentação.
ABNT NBR 6032:1989 – Abreviação de Títulos de periódicos e publicações seriadas
– Procedimento.
ABNT NBR 6033:1989 – Ordem Alfabética – Procedimento.
ABNT NBR 6034:2004 – Informação e documentação – Índice – Apresentação.
ABNT NBR 10520:2002 – Informação e documentação - Citações em documentos –
Apresentação.
ABNT NBR 10719:2011 – Informação e documentação – Relatório técnico e/ou
científico – Apresentação.
ABNT NBR 14724:2011 – Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos –
Apresentação.

ABNT NBR 15437:2006 – Informação e documentação – Pôsteres técnicos e
científicos – Apresentação.
8.2 Os trabalhos que não seguirem as orientações e, principalmente, não estiverem
enquadrados no modelo/template disponibilizado, serão automaticamente
desclassificados.
8.4. No corpo do artigo não devem ser mencionados os nomes dos autores/coautores,
agradecimentos ou quaisquer outras informações que possam identificar a autoria do
trabalho. Neste caso, o artigo será eliminado do processo de avaliação;
8.5. Deve-se fazer referência à Instituição de Ensino Superior (IES), Cidade-Estado
e e-mail do(s) autor/coautores em nota de rodapé;
8.6 Forma de apresentação: O artigo cientifico deverá ser apresentado em formato
DOC/WORD e PDF (não sendo aceito outro formato), contendo Título, Nome(s)
completo(s) do(s) autor(es) (sem abreviações), colocar 01 (um) e-mail do autor
correspondente, observar regras de construção do cabeçalho do artigo – veja o
modelo/template.
8.6.1 A formatação do texto deve seguir o modelo fornecido pela Revista, respeitando
a seguinte configuração:
a) Mínimo de 08 (oito) máximo 15 (quinze) laudas,
b) Papel A4,
c) Margens esquerda e superior com 3 cm e margens inferiores e direita com 2 cm,
d) Texto em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento duplo, corpo do texto justificado
com recuo de parágrafo 1,25. Ainda, especificidades de espaçamento para simples,
negrito, caixa alta ou baixo, bem como características ficam condicionadas abaixo.
e) O texto deve ter no mínimo 8 (oito) laudas/páginas e com limite máximo de 15
(quinze), incluindo a lista de referências, apêndices e anexos neste número de laudas.
f) NÃO NUMERAR nem linhas, nem páginas do documento.
g) Não inserir linhas divisórias no texto para separação de autores.
h) Inserção de Tabelas e Figuras deverá ser feita imediatamente após a chamada no
texto. As figuras deverão ser apresentadas em formato ‘jpg’, com resolução mínima
de 300 ‘dpi’. Orientamos para que o trabalho tenha preferencialmente tamanho
máximo de 1.000Kb.
i) As figuras devem informar a FONTE.
j) O cabeçalho da Tabela deve vir acima da Tabela (NORMA ABNT)
k) A descrição da Figura deve vir abaixo da Figura. Para mais detalhes a respeito da
formatação de Tabelas e Figuras consultar ABNT.
l) As situações não previstas devem seguir o que é determinado pelas normas da
ABNT.
m) Para todas as publicações: devem conter, pelo menos, 60% das referências
citadas sendo dos últimos cinco anos, salva guarda teorias clássicas de autores
renomados, contudo, deve-se ser observado a publicação revisado com pelo menos
cinco anos de edição.
n) Não citar trabalhos oriundos de resumos de congressos, teses e
dissertações.
o) Trabalhos resultantes de pesquisa com pessoas ou animais devem informar o
parecer do comitê de ética e número de registro. (esta informação pode ser enviada
anexa ao trabalho)
p) Referências no texto devem constar na lista final e vice-versa.

8.7 Formatação metodológica das seções (modelo/template – ANEXO C) que devem
estar dispostas no trabalho:
TÍTULO: APRESENTADO EM CAIXA ALTA E NEGRITO
NOME dos Autores: O nome de cada pesquisador deverá iniciar pelo último
sobrenome em caixa alta, seguido dos demais nomes em caixa alta e baixa (Ex.:
SANTOS, Paulo dos), sendo primeiro o nome do autor principal seguido dos demais.
Abaixo do nome do(s) pesquisador(es) deverá ser acrescido Eixo correspondente a
pesquisa.
RESUMO em língua portuguesa (centralizado/justificado): A formatação do texto deve
seguir o modelo fornecido pela Revista, respeitando a seguinte configuração: papel
A4, margens esquerda e superior com 3 cm e margens inferiores e direita com 2 cm,
texto em fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples. O texto do Resumo deve ter
de 300 a 500 palavras.
Palavras-chave escrita em negrito e com a primeira letra maiúscula. Após as palavras
em ordem alfabética, sem negrito, no mínimo três palavras e separadas com ponto e
vírgula.
INTRODUÇÃO contendo estruturação do artigo enfatizando tema, problema,
questões de pesquisa, objetivo geral e específicos, procedimentos metodológicos
adotados, desdobramentos encontrados e a estrutura desenvolvida.
DESEVOLVIMENTO apresenta itens e sub itens desenvolvidos pela pesquisa,
contendo pressupostos teóricos, material e métodos, resultados e discussão. Trabalho
científico deve ser escrito de forma impessoal, não use texto em terceira pessoa.
CONCLUSÃO do artigo enfatiza o atingimento da pesquisa e seus resultados, bem
como seu resultado e impacto no mundo acadêmico, uma vez que utiliza campo ou
indicadores quantitativos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS deve ser adotada quando artigo for de cunho somente
epistemológico/conceitual/bibliográfico.
REFERÊNCIAS contendo as referências bibliográficas dispostas conforme as
diretrizes ABNT. As referências deverão ser apresentadas em ordem alfabética, não
numeradas e com um espaço entre as mesmas.
Atenciosamente,
Chapecó, 13 de julho de 2020.

Prof. Me. Júlio Alex Ferreira
Diretor Geral
Faculdades Santa Rita

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA RITA
FACULDADE SANTA RITA DE CHAPECÓ
INSTITUIÇÃO VINCULADA AO SISTEMA FEDERAL DE
EDUCAÇÃO
Recredenciamento Portaria nº 1369, de 12/07/2019.
Acesso Canários da Terra S/N, Seminário,
Chapecó - SC
Fone: (49) 3328-7911

ANEXO A
AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO REVISTA MERAKI

Declaro para os devidos fins que o texto intitulado:
__________________________________________________________________
é de minha autoria e/ou nossa autoria e que todas as medidas técnico-metodológicas
foram realizadas para que as fontes conceituais e práticas utilizadas fossem
explicitadas no próprio corpo do texto e nas referências. Estou e/ou estamos ciente(s)
de que todas as informações apresentadas no trabalho são de minha/nossa exclusiva
responsabilidade enquanto autor e/ou autores.
Ainda, por meio do presente, informo(amos) que o trabalho é inédito e não está sendo
submetido simultaneamente para outra revista.
Por meio desta autorização, autorizo(amos) a divulgação do texto, por mídia
impressa, eletrônica ou outra qualquer, a Faculdade Santa Rita, sem custo algum.
Esta obra passa a ser licenciada sob a Licença Creative Commons Atribuição 3.0.
Sem mais para o momento,

________________________

NOME

CONDIÇÃO
Autor(a)
Coautor(a)

Local e Data
ASSINATURA

OBS: Documento deve estar redigido e assinado, bem como enviado junto com o trabalho
para Avaliação NIP.

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTA RITA
FACULDADE SANTA RITA DE CHAPECÓ
INSTITUIÇÃO VINCULADA AO SISTEMA FEDERAL DE
EDUCAÇÃO
Recredenciamento Portaria nº 1369, de 12/07/2019.
Acesso Canários da Terra S/N, Seminário,
Chapecó - SC
Fone: (49) 3328-7911

ANEXO B
CHECK-LIST PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS – NIP/2020
Coautor(ores)

Autor:
Título do Artigo:
Eixo:
E-mail autor:
Obs: Check-list deve estar em anexo ao e-mail de inscrição devidamente preenchido.
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ANEXO C – MODELO/TEMPLATE REVISTA MERAKI
ANDRAGOGIA: DESAFIOS DO ENSINO DE ADULTOS
SANTOS, Jose Amarildo1
VEIGA, Lurdes 2
SANTINAZO, Pedro3
Eixo 03

RESUMO
Andragogia enquanto processo educacional envolve a metodologia de ensino de Adultos a
partir das experiências vivenciadas por estes indivíduos. Andragogia se difunde no cenário
moderno em decorrência do perfil funcional que se desdobra na modernidade. A
necessidade de qualificação conduz a procura constante por qualificação na mesma medida
que requer qualificação das instituições de ensino para acolher e atender estas demandas.
Sob este princípios o problema/objeto de estudo foi: Quais os pressupostos da Andragogia
são indicados para qualificar o ensino de Adultos? Direcionado pelo objetivo geral de
XXXXXX. Frente a complexidade, adotou-se os objetivos específicos XXXX. A pesquisa se
qualificou de cunho conceitual, tipologia bibliográfica. Foi evidenciado que os conceitos de
Andragogia fazem parte xxxxxx
Palavras-chave: Andragogia; Educação Prática Educacional.

INTRODUÇÃO
Contendo estruturação do artigo enfatizando tema, problema, questões de pesquisa,
objetivo

geral

e

específicos,

procedimentos

metodológicos

adotados,

desdobramentos encontrados e a estrutura desenvolvida.

DESEVOLVIMENTO apresenta itens e sub itens desenvolvidos pela pesquisa,
contendo pressupostos teóricos, material e métodos, resultados e discussão.
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Trabalho científico deve ser escrito de forma impessoal, não use texto em terceira
pessoa.
CONCLUSÃO do artigo enfatiza o atingimento da pesquisa e seus resultados, bem
como seu resultado e impacto no mundo acadêmico, uma vez que utiliza campo ou
indicadores quantitativos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS deve ser adotada quando artigo for de cunho somente
epistemológico/conceitual/bibliográfico.
REFERÊNCIAS contendo as referências bibliográficas dispostas conforme as
diretrizes ABNT. As referências deverão ser apresentadas em ordem alfabética, não
numeradas e com um espaço entre as mesmas.

