CONVOCATÓRIA PARA SUBMISSÃO DE
TRABALHOS
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTIFICOS (ARTIGOS
COMPLETOS E RESUMOS EXPANDIDOS) e MOSTRA DE TECNOLOGIAS E
INOVAÇÕES SOCIAIS

O

Seminário

Internacional

de

Desenvolvimento

Rural

Sustentável,

Cooperativismo e Economia Solidária (SICOOPES) e a Feira de Ciência, Tecnologia e
Inovação Social da Amazônia Paraense (FECITIS) são eventos que ocorrem em
concomitância e têm por objetivo divulgar experiências que estejam alinhadas ao seu
escopo. Para abarcar a diversidade de conhecimentos e práticas produzidos, serão aceitos
materiais estruturados em artigos completos, resumos expandidos e mostras de tecnologia
e inovação social.
A Comissão do XV SICOOPES e VI FECITIS espera receber trabalhos que
contribuam de forma efetiva e significativa para a construção do conhecimento das 7
áreas temáticas contempladas no evento: 1) Desenvolvimento Rural Sustentável,
Dinâmica Territoriais e Conhecimentos Tradicionais; 2) Educação Profissional

e

Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos; 3) Engenharia de
Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais;

4) Agroecologia,

Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar; 5) Meio ambiente, Recursos
Florestais e Recursos Pesqueiros; 6) Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de
Empreendimentos; e 7) Tecnologias Sociais, Tecnologia Educacionais e Assistivas e
Tecnologia da Informação.
Vale ressaltar que é fundamental que os manuscritos valorizem e fortaleçam
experiências voltadas aos atributos da sustentabilidade, bem como à interdisciplinaridade
ou à transdisciplinaridade. É importante que essas perspectivas epistemológicas constem
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nas propostas que serão submetidas nas seguintes modalidades: TRABALHOS
CIENTÍFICOS e MOSTRA DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES SOCIAIS.
São considerados TRABALHOS CIENTÍFICOS, os resumos expandidos e
artigos completos que contenham resultados de pesquisas e estudos inovadores.
São consideradas MOSTRAS DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES SOCIAIS
experiências que impulsionem o desenvolvimento local por meio de propostas criativas,
replicáveis e que atendam uma demanda emergente da realidade exposta no trabalho.
Todos os trabalhos submetidos serão avaliados pela Comissão Técnico Científica
que decidirá pela aprovação ou não, conforme estabelecido nessas normas.
Todos os trabalhos aceitos e apresentados no evento serão publicados nos Anais
do XV Seminário Internacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, Cooperativismo e
Economia Solidária – SICOOPES e VI Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação Social da
Amazônia Paraense – FECITIS.
A descrição detalhada de todas as informações que compõem o processo de
submissão, estruturação e normatização dos trabalhos será apresentada a seguir.
1. SUBMISSÃODOS TRABALHOS CIENTÍFICOS E MOSTRA DE TECNOLOGIAS
E INOVAÇÕES SOCIAIS
➢ Período: 05 de abril a 31 de maio de 2022.
➢ Envio eletrônico: As submissões dos trabalhos serão feitas nosite do SICOOPES:
https://sicoopes.com.br. É necessário o cadastramento deum(a) dos(as) autores
dos trabalhos, responsável pela submissão.
A submissão de TRABALHOS CIENTÍFICOS e MOSTRA DE TECNOLOGIAS E
INOVAÇÕES SOCIAIS deveráseguir as normas e modelos definidos nesta convocatória.
Éimportante que os autores utilizem a referência/modelo disponibilizada, de acordo com
cada uma dascategorias aqui apresentadas (artigos completos, resumos expandidos e
mostra).
Serão admitidos até dois manuscritos por primeiro autor, independente da
modalidade. Como coautor não há limitação.
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Classificação temática: O seminário está organizado em eixos temáticos. Os
autores devem indicar no ato da submissão o eixo temático onde deseja que seu trabalho
seja apresentado. A organização em eixos facilitará o agrupamento dos trabalhos
selecionados, segundo suas especificidades, possibilitando a organização da avaliação, da
apresentação e o debate mais construtivo e rico entre os(as) participantes do evento. As
áreas temáticas estão listadas a seguir:
1. Desenvolvimento Rural Sustentável, Dinâmica Territoriais e Conhecimentos

Tradicionais;
2. Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo e Educação de Jovens e

Adultos;
3. Engenharia de Alimentos, Tecnologias Agroalimentares e Sistemas Agroindustriais;
4. Agroecologia, Agricultura Familiar Camponesa e Soberania Alimentar;
5. Meio ambiente, Recursos Florestais e Recursos Pesqueiros;
6. Cooperativismo, Economia Solidária e Gestão de Empreendimentos;
7. Tecnologias Sociais, Tecnologia Educacionais e Assistivas e Tecnologia da Informação

2. FORMATODESUBMISSÃO DOSTRABALHOS CIENTÍFICOS E MOSTRA DE

TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES SOCIAIS
2.1 RECOMENDAÇÕES GERAIS
Os(as) autores(as) devem seguir as normas de submissão definidas pela Comissão
Técnica-Científica e utilizar os modelos propostos para submissão de trabalhos, de
acordo com essa convocatória.
➢ Os trabalhos poderão ser submetidos nos idiomas português, espanhol e francês.
E, ainda, deverão apresentar um título em língua diferente do texto submetido.
➢ Autoria: Trabalhos científicos poderão ter até cinco autores. P a r a a s mostras de
tecnologias e inovações sociais não há limite de autores. Na eventual necessidade
de inclusão de mais autores(as) nos trabalhos científicos, em função da efetiva
contribuição no planejamento, realização e redação, o(a)primeiro(a) autor(a)deve
apresentar justificativa à Comissão Técnico Científica.
➢ Avaliação dos trabalhos e mostras submetidos: Os trabalhos e mostras
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submetidos serão avaliados pela Comissão Técnico Científica e por revisores(as)
ad hoc. A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação), bem como as
opiniões e conceitos emitidos nos trabalhos, são de exclusiva responsabilidade dos
(as) autores (as) e serão considerados como critério de avaliação pela Comissão
Técnico Científica. A qualidade técnica, a clareza do texto, a relevância e a
pertinência do trabalho, também serão consideradas na avaliação. Recomendamos
que os(as) autores(as) submetam seus trabalhos a uma revisão gramatical antes da
submissão. Os trabalhos que necessitarem de correções somente serão aceitos para
apresentação e publicação se os(as) autores(as) apresentarem as correções ou
justificativas fundamentadas dentro dos prazos estabelecidos pela Comissão
Técnico Científica.
➢ Critérios da Comissão Organizadora para redação dos trabalhos: Para garantir a
qualidade dos trabalhos que serão apresentados no XV SICOOPES e VI FECITIS a
comissão organizadora irá considerar:
a)

Qualidade, relevância e contribuição da proposta para o tema escolhido;

b) Diálogo explícito da proposta como desenvolvimento rural e eixo temático escolhido.
➢ Aceite dos trabalhos e mostras submetidos: Os pareceres da Comissão TécnicaCientífica, após a solicitação de ajustes, serão emitidos em caráter final, sem
possibilidade de reconsideração. Os(as) autores(as) serão comunicados sobre o
parecer à medida que os resumos forem sendo submetidos e avaliados até a data
limite de 01 de agosto de 2022.
No ato da submissão, TODOS(AS) OS(AS) AUTORES(AS) do trabalho devem
ser incluídos no sistema, assim como seus endereços eletrônicos, para que possam ter
seus nomes incluídos na publicação e nos certificados de apresentação. Também é
fundamental que sejam indicadas na submissão as instituições a que os(as) autores(as)
estão vinculados, assim como sua formação e outras informações que julguem
importantes para serem divulgadas aos leitores dos anais. Salientamos que o correto
preenchimento dos dados é atribuição exclusiva dos(as) autores(as), não cabendo à
comissão do evento ou à Comissão Técnico Científica qualquer responsabilidade sobre os
mesmos.
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Informamos que se detectado plágio e comprovado junto aos autores, o trabalho
será rejeitado sumariamente e os(as) autores(as) terão suas inscrições canceladas do
evento.
Somente serão publicados e emitidos certificados para os trabalhos aprovados e
apresentados no evento. Na submissão dos trabalhos e mostras, no caso de aprovação,
osautoresestarãoautomaticamenteconcordandocomsuapublicaçãoedivulgação.
No ato da inscrição, o trabalho deverá enviar arquivo em formato WORD, de
acordo com o modelo. Os Trabalhos Científicos serão apresentados de forma remota e as
Mostras de Tecnologias e Inovações Sociais poderão ser apresentadas nos dois formatos,
presencial ou remoto, conforme sugestão dos autores.
No site do evento https://sicoopes.com.br, estão disponíveis os modelos de resumo
expandido, mostras de tecnologias e inovações sociais e artigos científicos. Assim como
os templates para apresentação dos trabalhos.
3. NORMATIZAÇÃO

DOS

TRABALHOS

CIENTÍFICOS

E

MOSTRA

DE

TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES SOCIAIS
3.1 ARTIGO CIENTÍFICO (COMPLETO)
O documento para submissão deverá ser gravado em formato WORD (.doc, docx,
.rtf). Os textos devem conter no máximo 20 páginas, com espaçamento 1,5 entre linhas e
alinhamento justificado, sem recuo. O texto deve ser formatado com as seguintes
dimensões: tamanho de papel A4 (210 x 297 mm), margens superior, inferior, esquerda e
direita com 25 mm. No texto, deixe um espaço entre os parágrafos, não use tabulação,
não inclua cabeçalho e nem rodapé.
O título do artigo deve ser digitado com apenas a primeira letra em caixa alta,
centralizado, fonte Times New Roman 14 e em negrito. Em espaço simples abaixo digitar
o título em inglês, com somente a primeira letra em caixa alta, centralizado, fonte Times
New Roman 12 e em itálico. Utilizar espaço 1,5 e acrescentar os autores, fonte Times New
Roman12, comece com o sobrenome em caixa alta. Serão aceitos no máximo 5 (cinco)
autores. Demais colaboradores devem ser inseridos nos Agradecimentos.
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A instituição de vinculação, o endereço e correio eletrônico, deverão ser
apresentados, imediatamente abaixo dos nomes dos autores, com espaço simples entre os
autores e as mesmas, fonte Times New Roman 10. Utilizar chamada numérica crescente
sobrescrita para indicação das informações dos(as) respectivos(as) autores(as). Se os
autores forem da mesma instituição, não utilizar chamada numérica.
Os artigos científicos deverão obedecer a sequência: Título, Título em língua
diferente do texto submetido, Autores(as), Informações dos(as) Autores(as), Eixo
Temático, Modalidade, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Metodologia, Resultados e
Discussões, Considerações Finais ou Conclusão, Agradecimentos (opcional) e
Referências Bibliográficas. O modelo de artigo científico (completo) está disponível no
site do evento https://sicoopes.com.br.
3.2 RESUMO EXPANDIDO
O documento para submissão deverá ser gravado em formato WORD (.doc, docx,
.rtf). Os textos devem conter no máximo 5páginas, com espaçamento 1,5 entre linhas e
alinhamento justificado, sem recuo. O texto deve ser formatado com as seguintes
dimensões: tamanho de papel A4 (210 x 297 mm), margens superior, inferior, esquerda e
direita com 25 mm. No texto, deixe um espaço entre os parágrafos, não use tabulação,
não inclua cabeçalho e nem rodapé.
O título do resumo expandido deverá ser digitado com apenas a primeira letra em
caixa alta, centralizado, fonte Times New Roman 14 e em negrito. Em espaço simples
abaixo digitar o título em inglês, com somente a primeira letra em caixa alta,
centralizado, fonte Times New Roman 12 e em itálico. Utilizar espaço 1,5 e acrescentar os
autores, fonte Times New Roman 12, comece com o sobrenome em caixa alta. Serão
aceitos no máximo 5 (cinco) autores. Demais colaboradores devem ser inseridos nos
Agradecimentos.
A instituição de vinculação, o endereço e correio eletrônico, deverão ser
apresentados, imediatamente abaixo dos nomes dos autores, com espaço simples entre os
autores e as mesmas, fonte Times New Roman 10. Utilizar chamada numérica crescente
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sobrescrita para indicação das informações dos(as) respectivos(as) autores(as). Se os
autores forem da mesma instituição, não utilizar chamada numérica.
Os resumos expandidos deverão obedecer a sequência: Título, Título em língua
diferente do texto submetido, Autores(as), Informações dos(as) Autores(as), Eixo
Temático, Modalidade, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Metodologia, Resultados e
Discussões, Considerações Finais ou Conclusão, Agradecimentos(opcional) E Referências
Bibliográficas. O modelo de resumo expandido está disponível no site do evento
https://sicoopes.com.br.
3.3 MOSTRA DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES SOCIAIS
O documento para submissão deverá ser gravado em formato WORD (.doc, docx,
.rtf). Os textos devem conter no máximo 5 páginas, com espaçamento1,5 entrelinhas e
alinhamento justificado, sem recuo. O texto deve ser formatado com as seguintes
dimensões: tamanho de papel A4 (210 x 297 mm), margens superior, inferior, esquerda e
direita com 25 mm. No texto, deixe um espaço entre os parágrafos, não use tabulação,
não inclua cabeçalho e nem rodapé.
O título da mostra deverá ser digitado com apenas a primeira letra em caixa alta,
centralizado, fonte Times New Roman 14 e em negrito. Em espaço simples abaixo digitar
o título em inglês, com somente a primeira letra em caixa alta, centralizado, fonte Times
New Roman 12 e em itálico. Utilizar espaço 1,5 e acrescentar os autores, fonte Times New
Roman 12, comece com o sobrenome em caixa alta. Não há número máximo de autores
para essa modalidade.
A instituição de vinculação, o endereço e correio eletrônico, deverão ser
apresentados, imediatamente abaixo dos nomes dos autores, com espaço simples entre os
autores e as mesmas, fonte Times New Roman 10. Utilizar chamada numérica crescente
sobrescrita para indicação das informações dos(as) respectivos(as) autores(as). Se os
autores forem da mesma instituição, não utilizar chamada numérica.
As Mostras deverão obedecer a sequência: Título, Título em língua diferente do
texto submetido, Autores(as), Informações dos(as) Autores(as), Eixo Temático,
Modalidade, Resumo, Palavras-chave, Problema (o que motivou a criação da Tecnologia
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Social? ou quais situações problemáticas a Tecnologia Social pode ser implantada para
resolvê-las ou mitigá-las?), Objetivo geral e específico, Justificativa, Descrição da
Tecnologia Social, Resultados, Agradecimentos(opcional) e Referências Bibliográficas.
O modelo de resumo expandido para mostra de tecnologias e inovações sociais está
disponível no site do evento https://sicoopes.com.br.

4. INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES

PARA

ORGANIZAÇÃO

DOS

TRABALHOS:
Os manuscritos submetidos ao evento deverão estar normalizados de acordo com
as normas da ABNT (NBR 14724:2011 – Trabalhos Acadêmicos; NBR 10520:2002 –
Citações em Documentos; e NBR 6023:2018 – Referências).
Os trabalhos que apresentarem ilustrações ou tabelas deverão inseri-las o mais
próximo possível do texto a que se referem; no topo do recurso inserir o tipo (ilustração
ou tabela), número sequencial e o título; não se admitirá ilustração ou tabela sem título;
centralize o título, a ilustração ou a tabela, a legenda (se houver) e a fonte; utilizar fonte
tamanho 10; na parte inferior da ilustração ou tabela citar a fonte (mesmo que seja o
próprio autor do trabalho); montagens com várias ilustrações não dispensam a indicação
de todas as fontes. Nota: consideram-se ilustrações recursos como figuras, desenhos,
mapas, esquemas, gráficos, fórmulas, modelos, fotografias, diagramas, fluxogramas,
organogramas, entre outros. Fica a critério dos(as) autores(as) do trabalho eleger a
denominação para representar seus recursos enquadrados como ilustrações, desde que
seja mantido o padrão de identificação, caso apresente mais de uma vez o mesmo tipo de
recurso no trabalho.
INFORMAÇÕES:
Tel. + 55 (91) 991675251
E-mail: sicoopesoficial@gmail.com
Castanhal-Pará-Brasil, 05 de abril de 2022
Cordialmente,
Coordenação do XV SICOOPES &VIFECITIS
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