
EDITAL PARA PARTICIPANTES DO 

CONGRESSO CIENTÍFICO DA SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO 

UNESP JABOTICABAL  

 

1. EVENTO 

O Congresso Científico da Semana da Administração UNESP Jaboticabal 

consiste em um evento acadêmico/científico basicamente composto por 

apresentações orais de painéis. O evento está em sua oitava edição (2019), 

sendo organizado pela Comissão Organizadora da XIV Semana da 

Administração.  

O Congresso Científico apresenta o ISSN 2317-0646, devidamente 

registrado, que determina uma das regras do evento: como a gravação de um 

CD-ROOM intitulado “Anais do Congresso Científico da Semana da 

Administração” com todos os resumos aprovados, que é disponibilizado na 

Biblioteca da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – UNESP 

Jaboticabal.  

 

2. INSCRIÇÃO 

A ficha de inscrição deverá ser preenchida pelo participante através do 

site da Semana da Administração (www.semanadaadm.com) na aba destinada 

ao Congresso Científico, durante o período a ser divulgado pela comissão 

organizadora. Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho como 

autor principal. Se o aluno participar em mais de um trabalho, a sua participação 

será de aluno-autor no primeiro trabalho e colaborador nos demais. Não haverá 

cobrança de taxa de inscrição. 

O resumo deverá ser enviado para o e-mail da Comissão Organizadora 

da Semana da Administração (semanadaadm.fcav@gmail.com). 

 

3. ETAPAS DO CONGRESSO CIENTÍFICO 

 1ª FASE 

O VII Congresso Científico da Semana da Administração será realizado 

em duas fases: a primeira consiste na avaliação de resumos, de apenas uma 

página, que devem seguir o modelo disponibilizado pela comissão no site do 

evento (www.semanadaadm.com).  

Os resumos submetidos via e-mail serão encaminhados para os 

avaliadores (professores do curso de Administração, distribuídos entre o 

Departamento de Economia, Administração e Educação e o Departamento de 

http://www.semanadaadm.com/
http://www.semanadaadm.com/


Ciências Exatas – ambos da UNESP Jaboticabal) indicados pela Comissão 

Organizadora.  

Cada resumo será avaliado por dois avaliadores, se houver contradição 

na avaliação, ou seja, se um dos avaliadores aprovar e o outro reprovar haverá 

uma 3ª avaliação (definitiva) feita por um novo avaliador, que definirá se o 

resumo será ou não aprovado. Apenas se ocorrer o cenário descrito acima 

ocasionará no uso do 3º avaliador.  

Se ambos os avaliadores aprovarem ou reprovarem determinado resumo, 

ele será aprovado ou reprovado, respectivamente. Não cabendo recurso para 

uma nova avaliação se ocorrer duas reprovações.  

 

 2ª FASE 

A segunda fase consiste na apresentação oral em formato de painel, a ser 

feita apenas pelo autor principal (apenas um aluno pode apresentar). Assim 

como os resumos, também devem seguir o modelo de painel disponibilizado pela 

comissão. Participarão da 2ª fase apenas os resumos aprovados na 1ª fase.  

O painel deve ser confeccionado com 0,9m de largura por 1,00m de 

comprimento. O texto deve ser simples, autoexplicativo e respeitar os limites do 

painel. A fixação do painel no suporte (disponibilizado pela Comissão 

Organizadora) deverá ser feita com antecedência (no mínimo uma hora antes de 

começar as avaliações), sendo que é de total responsabilidade do autor levar o 

material para fixar o painel (fita adesiva).   

Observação: resumos e painéis fora da padronização estabelecida pela 

comissão organizadora serão desclassificados. 

Os trabalhos serão codificados e dispostos em ordem alfabética (levando-

se em conta o nome do autor principal) em frente ao Centro de Convenções da 

FCAV – UNESP Jaboticabal. A duração da avaliação será em torno de 2 horas 

e cada aluno terá sua apresentação avaliada por dois professores, que 

distribuirão notas seguindo os critérios de avaliação disponibilizados pela 

comissão e que serão descritos logo abaixo.  

Após a apresentação para os dois avaliadores será oferecido um coffee 

break para os professores e para os alunos participantes, que nesse momento 

já poderão desafixar o painel do suporte.  

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Resumo 



A ficha de avaliação dos resumos é composta por oito critérios: título, 

introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussões, conclusões, 

relevância e, por fim, redação e organização do texto. Os avaliadores devem 

distribuir para todos esses critérios notas de 1 a 5, que representam: Péssimo 

(1), Ruim (2), Regular (3), Bom (4) e Excelente (5).  

 Painel 

A ficha de avaliação do painel e da apresentação oral é composta por 

apenas três critérios: 1) O aluno apresentou os elementos essenciais que 

permitiram a compreensão do trabalho?; 2) O aluno demonstrou dominar o 

conteúdo relacionado ao trabalho, expondo as ideias com clareza e 

objetividade?; 3) Qual a relevância do trabalho para o curso de Administração? 

Assim como na avaliação do resumo, os avaliadores devem distribuir para os 

critérios notas de 1 a 5, que representam: Péssimo (1), Ruim (2), Regular (3), 

Bom (4) e Excelente (5).  

 

5. CERTIFICADOS 

Serão entregues dois tipos de certificados para os participantes: o de 

apresentação (para os painéis aprovados) e o de publicação (para todos os 

resumos aprovados). O primeiro terá o nome apenas do autor principal que 

realizou a apresentação oral do painel. 

(Observação: para os alunos da UNESP valerá como comprovação de 

uma das atividades extracurriculares – “Apresentação de trabalho em 

congressos e similares com publicação de resumo”; Já para os alunos de outras 

faculdades, fica a critério da instituição aceitar o certificado em troca de algum 

benefício, não sendo de responsabilidade da comissão organizadora do evento 

ou da UNESP).  

Já o certificado de publicação será entregue apenas uma impressão para 

o aluno principal com o nome de todos os autores e orientadores que 

colaboraram na realização do trabalho – é de responsabilidade do autor principal 

repassar para os colaboradores.   

 Para os avaliadores será entregue um certificado de participação na 

avaliação dos resumos e dos painéis, que será entregue após o evento.  

 

6. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 Membros Atuais do VIII Congresso Científico da XIV Semana da 

Administração: 

 Nadja Pinto Neto (17) 991664699 

 Paulo Eduardo Medeiros (16) 991131901 


