
  

SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE TRABALHOS 
 

Os Cursos Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo e Relações Internacionais 
do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA torna público o presente 
edital de seleção de trabalhos a serem apresentados no I SIMPÓSIO 
MULTIPROFISSIONAL que realizar-se-á nos dias 13 e 14 de setembro de 2022 sob 
o título: Empregabilidade e tendências de mercado. As pessoas interessadas em enviar 
trabalhos deverão seguir as orientações contidas neste edital. 
 

                                   CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º – A aceitação de trabalhos no I SIMPÓSIO MULTIPROFISSIONAL, se dará 
por meio da inscrição no evento e com envio de resumo de acordo com as normas 
para apresentação de resumos expandidos que seguem no anexo deste edital no 
período de 24 de agosto até 12 de setembro de 2022. 

 
CAPÍTULO II 

DA 
INSCRIÇÃO 

 
Art. 2º – A inscrição para o evento deve ser realizada através do preenchimento 
online da Ficha de Inscrição e o envio de trabalhos para o e-mail do evento: 
simposiomultiprofissional@asces.edu.br 
 

Art. 3º – Os trabalhos deverão estar relacionados aos Grupos de Trabalho, podendo 
se inscrever docentes, profissionais, estudantes de pós-graduação e de graduação 
das áreas das Ciências Humanas e Sociais e áreas afins à temática. 

 
Art. 4º – Cada participante poderá inscrever até 03 (três) trabalhos. 

 
Art. 5º  – Cada trabalho poderá constar de autor(a) e, no máximo, de 03 (três) 

coautores(as). 

 
Parágrafo Único – A realização do evento ocorrerá de maneira presencial. Para a 
avaliação do trabalho pela Comissão Científica é necessário que pelo menos um/a 
dos/as autores/as esteja inscrito/a. Receberá o certificado de apresentação somente 
o/a autor/a que estiver devidamente inscrito/a no evento.  

 
Art. 6º – Serão aceitos somente trabalhos correlacionados aos seguintes Eixos 
temáticos: 

 
EIXO I: Contabilidade e Finanças 

Coordenação: Profa. Ms. Ana Rosa Gomes Cunha e Prof. Ms Leonardo Batista. 

 
Os trabalhos devem abordar assuntos dentro das áreas da: Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público e Terceiro Setor; Contabilidade e Desenvolvimento 
Sustentável; Contabilidade Financeira e Governança Corporativa; Contabilidade 
Gerencial e de Custos; Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas; 



Contabilidade Tributária; Ética e Educação Atuarial e Contábil; e Temas Livres em 
Gestão e Contabilidade Geral.  
 
 
EIXO II : Práticas em Gestão e Mercado de Trabalho 

Coordenação: Prof. Ms. Fernando César e Profa. Ms. Hannah Miranda. 

 

Os trabalhos devem abordar assuntos dentro das áreas da: Histórias 

Empreendedoras; Gestão da Micro e Pequenas Empresas, Práticas de Gestão em 

Logística, Qualidade e Produção; Práticas de Gestão em Pessoas, Liderança e 

Treinamento de Equipes; Práticas de Gestão Estratégica, Organizacional e Inovação; 

Práticas de Gestão em Marketing, Mídias Sociais e Marca; Economia, Mercado de 

Trabalho e Empregabilidade; e Temas Livres Gestão Organizacional.  

 

 
 EIXO III: Práticas Jornalísticas e Tendências de Mercado na Profissão 
 Coordenação: Profa. Ms.  Cristina Vila Nova e Prof. Ms.  Diogenes Barbosa  
 
Os trabalhos devem abordar assuntos dentro das áreas de: Jornalismo em texto; 
Jornalismo em áudio; Jornalismo em vídeo; Fotojornalismo; Assessoria de 
Comunicação e Imprensa; Fotojornalismo; Mídias Sociais; Visualidade e 
Comunicação; Negócios em Jornalismo; Estratégias de Mercado; Projetos 
Jornalísticos Digitais; Indústria Criativa; Jornalismo Empreendedor; Ferramentas 
Tecnológicas; Política de Comunicação;  Comunicação e Economia; e Temas Livres 
em Comunicação Organizacional. 
 
 
EIXO IV: Relações Internacionais Contemporâneas 
Coordenação: Prof. Dr. Gustavo Rocha e Prof. Dr. Vanuccio Pimentel 
 
 

Os trabalhos devem abordar assuntos dentro das áreas de: Ordem Internacional 
Contemporânea e seus desdobramentos recentes; Crises de Refugiados; Violações 
dos Direitos Humanos e o Sistema Internacional de Proteção; Gênero, Raça e 
Relações Internacionais; Mudança Climática e seus Impactos Políticos, Sociais, 
Econômicos e Humanitários; Crise Contemporânea da Democracia e Avanço de 
Governos Populistas de Extrema-Direita; Desafios para a retomada no final da 
pandemia de Covid-19, e a Implementação da Agenda 20/30; Dilemas para a 
Integração Regional no mundo contemporâneo. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS MODALIDADES 

 
Art. 7º – A apresentação de trabalho ocorrerá de forma presencial e apenas na 
modalidade oral, podendo ser utilizada apresentação por slides para projeção em 
data show, de acordo com as especificações das normas para preparação de 
resumos presentes no Anexo A. 

 
 
 
 



 

                                 CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 
Art. 8º – Todos os trabalhos serão analisados por uma Banca Avaliadora composta 
por docentes da ASCES/UNITA, estudiosos das áreas temáticas. Os Trabalhos 
serão admitidos para apresentação, a partir de critérios pré-estabelecidos pela 
Comissão Científica. 

 
Parágrafo Único – A relação dos trabalhos selecionados para o evento será 
divulgada no site da ASCES UNITA < www.asces.edu.br >, até 13 de setembro de 
2022. 

                                  

                                  CAPÍTULO V 

DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
Art. 9º – As apresentações de trabalhos ocorrerão nas salas de aula do Campus I 
da Asces-Unita na Avenida Portugal, 584, Bairro Universitário – Caruaru-PE. A 
indicação das salas será publicada juntamente com a relação de trabalhos 
aprovados.  
 

§ 1º – As sessões serão mediadas por dois/duas moderadores (as), os quais, ao 
final de cada sessão de apresentação poderão tecer comentários com contribuições 
e estimular discussões entre os(as) participantes. Cada participante terá 10 minutos 
para realizar a sua apresentação. 

  
§ 2º - Caso o (a) participante queira utilizar slides, a elaboração é de inteira 
responsabilidade do(a) autor(as) e/ou coautores(as). Devendo conter: Título, 
problema de pesquisa, objetivos, metodologia, discussão teórica, resultados (caso 
já tenha), bibliografia. 

 
§ 3º - A apresentação oral será realizada no dia 14 de setembro de 2022, no 
horário das 14:00 às 17:00 horas. Em caso de co-autoria múltipla, a fala será 
restrita a duas pessoas, dentro do mesmo tempo determinado de apresentação, 
qual seja: 10 (dez) min. 

 
                                 CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 12º – A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação, pelo proponente, das 
condições previstas neste Edital. 

 
Art. 13º – As disposições e instruções contidas no formulário de Inscrição e nas 
normas para preparação de resumos constituem normas que passam a integrar o 
presente Edital. 

 
Art. 15º – Para esclarecimentos de dúvidas e/ou mais informações, reportar-se 
através do e-mail: simposiomultiprofissional@asces.edu.br 
  

 
 

Caruaru, 23 de Agosto de 2022. 

http://www.asces.edu.br/
http://www.asces.edu.br/


 
Comissão Científica 
 
 
Ana Rosa Gomes Cunha 
Cristina Vila Nova de Vasconcelos 
Diógenes José Pereira Barbosa 
Fernando Cesar de Lima   

Gustavo de Andrade Rocha 

Hannah Miranda Morais  

Leonardo Augusto de Lemos Batista 

Maria Ivania Almeida Gomes Porto 

Vanunccio Medeiros Pimentel 



                                   

                                     ANEXO A 

 
TÍTULO DO TRABALHO (ARIAL, 14, CENTRALIZADO) 

 
 

Autor (1); Co-autor (1); Co-autor (2); Co-autor (03) 

(inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), apenas as iniciais em 

maiúsculas, centralizado, fonte ARIAL tamanho 12.) 

(Inserir nome completo da instituição de origem, centralizado e itálico, fonte ARIAL 

tamanho 10, seguido do e-mail.) 

 
O resumo expandido deverá ser digitado no programa Microsoft WORD 2010 ou 

inferior, para Windows, utilizando formato A4, deverá ter no mínimo 2 (duas) páginas 

e no máximo 4 (quatro) páginas, margens superior e inferior de 3 cm, esquerda e 

direita de 2 cm (incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras e Referências bibliográficas, 

de acordo com as normas de referência da ABNT). 

 
Título: letras maiúsculas, negrito, centralizado e regular, fonte ARIAL tamanho 14. 

Deixar 1 linha em branco após o título. 

 
Autores(as): inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), apenas as iniciais em 

maiúsculas, centralizado e regular, fonte ARIAL tamanho 12. Deixar 1 linha em 

branco após a indicação de autoria do trabalho. 

 
Afiliação autores(as): inserir nome completo da instituição de origem, centralizado 

e itálico, fonte ARIAL tamanho 10, seguido do e-mail. Deixar 1 linha em branco após 

a indicação da afiliação. 

 
O Resumo Expandido deverá conter: Introdução (justificativa implícita e objetivos), 

Metodologia, Desenvolvimento Teórico, Resultados (apresentar os resultados 

das análises iniciais – quando tratar-se de pesquisas em andamento), Referências 

Bibliográficas. As citações das referências no texto devem seguir as normas da 

ABNT. 


