
   

 

EDITAL N. 03/2019 

FACULDADE DE SINOP – FASIP 

EDITAL DE PREMIAÇÃO DA MOSTRA 

 

A Equipe Organizadora da COMIC & SCIENTIFIC CON 2019, no uso de suas atribuições, 

torna público o Edital n° 01/2019, que dispõe sobre a seleção de RESUMOS para apresentação 

no evento supracitado, que ocorrerá entre o período de 22 de maio de 2019, na Faculdade de Sinop 

– FASIPE AQUARELA, situada na Rua Graciliano Ramos, esquina com Av. das Figueiras, Lote 

78D 69, bairro Aquarelas das Artes, Sinop, Mato Grosso. 

 

1. Sobre o evento e a temática proposta  

1.1. A Coordenação do Curso de Direito da Faculdade de Sinop - FASIP têm a satisfação de 

convidar a comunidade de estudiosos de todas áreas afins a apresentar propostas de trabalhos para 

a COMIC & SCIENTIFIC CON 2019, a ser realizado na cidade de Sinop, Mato Grosso, no dia 

22 de maio de 2019.  

1.2. O evento pretende abranger debates relacionados à cultura geek/nerd nas diversas áreas 

abrangidas pelos cursos oferecidos pela IES.  

 

2. Do cronograma do Congresso e das atividades.  

2.1. A seleção de resumos de trabalho acontecerá no período de 02 de maio à 15 de maio de 2019, 

nos termos do item 4 deste edital.  

2.2. O resultado da seleção será publicado no dia 18 de maio de 2019, com a divulgação do local 

e hora da apresentação dos trabalhos, ocasião em que será homologado o resultado da seleção, 

conforme o item 5 deste edital.  

2.3. As datas acima estão sujeitas a alteração. 

 

3. Sobre os Grupos de Trabalho  

3.1. Os Grupos de Pesquisas se estruturam em torno da cultura geek/nerd e a sua relação com 

qualquer uma das áreas da ciência, podendo fazer esta relação com filmes, livros, histórias em 

quadrinhos, mangás, animes, séries, novelas, poemas e letras musicais.  

3.2. Os interessados poderão submeter apenas 1 (um) trabalho para o evento. 

3.3. Os trabalhos a serem apresentados nos Grupos de Pesquisa (GPs) devem propor análises 

críticas, considerando-se a perspectiva acadêmica e científica do Congresso.  

 

4. Da premiação  



4.1. Os trabalhos que forem selecionados, deverão ser expostos no dia do evento, em um banner 

seguindo as orientações de formatação do edital n.º 01/2019. 

4.2. O trabalho que obtiver a maior pontuação, seguindo os critérios de julgamento e após a análise 

dos jurados, ganhará como prêmio: 1 (uma) BOLSA DE 50% (cinquenta por cento) na PÓS 

GRADUAÇÃO DA FASIPE para cada um dos autores do trabalho vencedor. 

4.2.1. Os trabalhados apresentados poderão ter até 3 (três) autores, conforme divulgado no Edital 

n.º 01/2019, já incluso o eventual orientador. 

4.2.2. Utilizar-se-á como critério de desempate, a escolha do público, conforme orientações 

apresentadas no dia do evento.  

4.3. Por orientação da PÓS GRADUAÇÃO DA FASIPE, o vencedor deverá usufruir da referida 

bolsa no prazo máximo de 1 (um) ano, contado a partir da data da premiação. 

4.4. A bolsa a qual se refere o item 4.2. deste edital, corresponde a uma das áreas ofertadas pela 

IES em sua Pós lato sensu, no Campus de Sinop/MT. 

4.5. Os critérios para seleção do trabalho vencedor, estão no Anexo I do presente edital. 

4.6. O item 4 deste edital e seus subitens seguem o proposto pelas orientações e determinações 

do edital emitido pela Pós Graduação da FASIPE. 

 

Sinop, 10 de maio de 2019. 

__________________________ 

ME. RODOLFO FARES PAULO 
Coordenador do Curso de Direito 

Faculdade de Sinop – FASIP 

 

 

 

___________________________        __________________________ 

ME. GERVÁSIO CEZAR JUNIOR       ME. ADRIANO BARRETO 

Coordenador do CPE                      Coordenador do Curso de ADS 

          Faculdade de Sinop – FASIP        Faculdade de Sinop – FASIP 

 

_______________________________ 

ISABEL CRISTINA PALOSCHI 
           Coordenadora da Pós Graduação da FASIPE  



 

 

ANEXO I 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

O avaliador responderá cada um dos quesitos utilizando as seguintes respostas: 

 
Discordo totalmente (4) 

 

Discordo parcialmente (6) Concordo parcialmente (8) Concordo totalmente (10) 

QUESITOS 
1. QUANTO AO TÍTULO DO ARTIGO 

1.1. Corresponde ao conteúdo desenvolvido e a proposta 

do evento:   

 

 

Justificativa  

2. QUANTO AO RESUMO 
3.1. Apresenta o problema, temas centrais, objetivos, 

justificativa e métodos da pesquisa.:   

 

 

Justificativa: 
 

 

2.2. O texto apresentado possui coerência ao relacionar a 

cultura geek/nerd com a respectiva área de ciência: 
 

Justificativa 

 
 

3. QUANTO AS REGRAS DA ABNT 
6.1 O RESUMO possui a forma exigida pelos padrões do 

evento, conforme as regras da ABNT.:  

 

 

Justificativa: 
 

 

CÁLCULO DE PONTOS 
TOTAL DE PONTOS ACUMULADOS:  

 

 
 

 
 


