XX SEMINÁRIO DE PESQUISA DO CCSA
Período: 04 a 08 de maio de 2015
Durante o XX Seminário de Pesquisa do CCSA ocorrerão as seguintes atividades:
apresentação de artigos (comunicação oral) nos grupos temáticos, apresentação de
pôsteres nos grupos temáticos, minicursos, mesas-redondas, Conferências, Mostra de
Fotografias, Mostra de Filmes, Mostra de Artes, Exposições, Lançamento de Livros e
Revistas.
FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos poderão ser apresentados na forma de artigo ou pôster e a escolha
deverá ser indicada no Formulário de Submissão de Trabalho.
INFORMAÇÕES GERAIS PARA A INSCRIÇÃO DOS ARTIGOS E PÔSTERES NOS GRUPOS
TEMÁTICOS (GTs)
Quando o trabalho (artigo ou pôster) tiver mais de um autor, pelo menos um deve se
inscrever no Seminário. Cada artigo ou pôster poderá ser apresentado por no máximo
05 (cinco) pessoas.
A Comissão Cientifica julgará os trabalhos exclusivamente por sua qualidade e,
somente aqueles que cumprirem as normas de formatação, redação, ortografia e
gramática, serão encaminhados para avaliação. Não serão permitidas substituições de
artigos.
A autoria do artigo deve ser feita apenas na página do resumo.
Antes de enviar o trabalho (pôster/artigo), certifique-se de que os arquivos não
estejam infectados com vírus, examinando-os cuidadosamente. Trabalhos que não
atendam a essa exigência serão excluídos.
Os trabalhos (pôster/artigo) devem ser entregues no período de 26/01/2015 até
08/03/2015.
NORMAS DE PADRONIZAÇÃO PARA SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DOS
TRABALHOS
 NBR 6022 Informação e documentação: artigo em publicação periódica científica
impressa. Apresentação, maio 2003;
 NBR 6023 Informação e documentação: elaboração de referências, agosto 2002;
 NBR 6028 Resumo (Tipo Informativo), novembro de 2003;
 NBR 10520 Informação e documentação: citações em documento. Apresentação,
agosto 2002.
FORMATAÇÃO PARA TRABALHOS NA FORMA DE ARTIGOS

Os trabalhos técnico-científicos deverão conter de 10 a 12 páginas, incluindo
anexos, tabelas e gráficos. Não serão aceitas notas de rodapé. Todas deverão estar
incluídas com nota de final de texto.


Na primeira página deve constar o grupo temático escolhido, o título em letras
maiúsculas, o nome de um ou mais autores, o nome e endereço da instituição de
origem, incluindo país e respectivos endereços eletrônicos.

Papel tamanho A-4. Utilizar versão 6.0 ou posterior do editor de texto Word for
Windows, fonte Arial, corpo 12.

Tabelas e gráficos na mesma versão (fonte Arial, corpo 11).

Entrelinha e espaçamento de 1,5cm.

Margens superior e esquerda de 3cm; margens inferior e direita de 2,0cm.

O artigo deverá ser acompanhado de um resumo. Este deve conter de 200 a
500 palavras a contar do titulo e deve ser um texto corrido, sem parágrafos, em folha
separada do corpo do trabalho, mas com a identificação dos autores. O resumo deve
ser em espaço simples. Indicar, ao final do resumo, o apoio financeiro recebido para a
pesquisa, se houver.

Abaixo, exemplo de resumo informativo:
A BIBLIOTECA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL:
O IDEAL E O REAL
Autor 01
Professor do Departamento de Biblioteconomia da UFRN, Natal – RN.
e-mail: endereço@mail.com
Autor 02
Aluno de Graduação em Biblioteconomia da UFRN, Natal – RN.
e-mail: endereço@mail.com
Apresenta considerações acerca da realização de uma Ação Cultural desenvolvida com
a Biblioteca Pública de Natal denominada “Abraçando a Biblioteca Pública Câmara
Cascudo”, tendo como atores os alunos do sétimo período do Curso de
Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e os usuários da
referida Biblioteca, com o objetivo de promover uma integração entre a
Biblioteconomia e Sociedade. Aborda breve teorização sobre a função social da
Biblioteca Pública como instrumento para consolidação da relação biblioteca e
sociedade, na perspectiva de um processo educativo através de ações concretas,
enfatizando o fazer bibliotecário. Relata o desenvolvimento de ações previamente
planejadas, como Contação de Histórias para o público Infantil, curso de Técnica de
Elaboração de Trabalhos Escolares para alunos das escolas circunvizinhas, palestra
sobre A Importância de Higiene Bucal abrangendo usuários de faixas etárias
diferenciadas, Pelos Labirintos da Biblioteca um passeio por todas as seções da
Biblioteca e Conhecendo a Biblioteconomia, uma exposição sobre a importância da
profissão. Conclui diante dos resultados obtidos, que o bibliotecário pode desenvolver
uma verdadeira integração entre Biblioteca e Sociedade, desde que esteja
comprometido politicamente com a profissão, com o fazer bibliotecário, independente
que disponha ou não dos recursos proporcionados pelas novas tecnologias.

Palavras-Chave: Biblioteca Pública. Biblioteca Pública Câmara Cascudo. Ação Cultural.
Integração social
FORMATO DA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS NOS GRUPOS TEMÁTICOS
A comunicação oral será feita no tempo de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos de
exposição para os trabalhos técnico-científicos, dando prioridade ao problema da
pesquisa, à metodologia e aos resultados obtidos.
SUBMISSÃO DOS ARTIGOS PARA OS GRUPOS TEMÁTICOS
A submissão dos artigos será online, em formato PDF.
FORMATAÇÃO PARA TRABALHOS NA FORMA DE PÔSTERES
O resumo do pôster deve conter de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas) palavras a
contar do titulo e deve ser um texto corrido, sem parágrafos, em folha separada do
corpo do trabalho, mas com a identificação dos autores. Deve ser em papel A4, versão
6.0 ou posterior do editor de texto Word for Windows, fonte Arial, corpo 12, entrelinha
e espaçamento simples margens superior e esquerda de 3cm; margens inferior e
direita de 2,0cm.
Indicar, ao final do resumo, o apoio financeiro recebido para a pesquisa, se houver.
FORMATO DA APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES
O pôster deverá ser autoexplicativo, obedecendo à dimensão de 0,90m (noventa
centímetros) de largura por 1,20m (um metro e vinte centímetros) de altura, contendo
título do trabalho, nome de um ou mais autores por extenso, nome da instituição de
origem, sigla, cidade, estado, país e respectivos endereços eletrônicos.
Cada pôster deve apresentar pelo menos 50% (cinquenta por cento) de informação
gráfica e /ou iconográfica.
O resumo do pôster deverá conter introdução, objetivo(s), metodologia e resultados.
Um dos autores, no mínimo, deve permanecer junto ao pôster durante a sessão.
A sessão de pôsteres terá duração de 02 (duas) horas
SUBMISSÃO DOS PÔSTERES PARA OS GRUPOS TEMÁTICOS
Identificar o Grupo Temático (GT) ao qual o pôster está vinculado
Enviar o resumo para o Grupo Temático na forma indicada
Será permitido o máximo de 5 participantes por pôster. Pelo menos um dos autores
deverá inscrever-se no Seminário.
NORMAS PARA MINICURSOS
Os professores, técnicos e/ou alunos de mestrado e doutorado sob a orientação de um
professor, interessados em apresentar minicurso deverão encaminhar a proposta
online, no período de 26/01/2015 a 08/03/2015 contendo: Nome do Departamento e
do Curso; Nome do professor, técnico e/ou alunos de mestrado e/ou doutorado sob

orientação de um professor; Titulo do Minicurso; Turno preferencial para ministrar o
minicurso; Número de Vagas; Carga horária de 06 (seis) horas distribuídas em três dias;
Ementa; Objetivos; Conteúdo programático; Metodologia; Material pedagógico
necessário; Referencias.
A Comissão Organizadora analisará a pertinência da proposta com a temática do
Seminário. Uma vez aprovado o Minicurso, será necessária a inscrição de, pelo menos,
dez alunos para que ele se efetive. Caso contrário será cancelado e os alunos inscritos
serão convidados a escolherem outro mini·curso.
O material pedagógico elou técnico-tecnológico de apoio deve ser solicitado na
inscrição do Minicurso. Os textos devem ser disponibilizados pelo ministrante em PDF
para que os alunos inscritos possam ter acesso ao material. Apenas material extra para
ser utilizado em sala de aula (exercícios) poderá ser solicitado à Comissão
Organizadora do evento.
O material solicitado para o minicurso ficará disponível na Secretaria do CCSA, no
período de 27 a 30 de abril de 2015, nos turnos da manhã e da tarde.
Os professores ministrantes, técnicos e /ou alunos de mestrado e doutorado sob a
orientação de um professor dos minicursos serão dispensados do pagamento da taxa
de inscrição no Seminário.
A relação com os minicursos aceitos será divulgada no dia 20 de março de 2015.
Para participar dos minicursos, os alunos interessados deverão procurar a Secretaria
do CCSA a partir do dia 23 de março até 24 de abril de 2015 para efetuar sua inscrição.
As vagas serão limitadas. A inscrição no Seminário dará direito à participação em 03
(três) minicursos, sendo 01 (um) por turno além da participação em todas as
atividades.
NORMAS PARA MESAS-REDONDAS
A proposta de Mesa-Redonda devera ser encaminhada para a Comissão Organizadora
do Seminário, no período de 26 de janeiro a 08 de março de 2015, contendo: Titulo da
mesa-redonda; Turno preferencial para realizar a Mesa Redonda; Objetivos; Nome do
Coordenador; Nome do Departamento; Nome dos participantes da mesa-redonda e a
vinculação institucional.
A relação das mesas-redondas aceitas para o Seminário será divulgada a partir do dia
23 de março de 2015 na página <seminario.ccsa.ufrn.br>.

INFORMAÇÕES SOBRE ACEITAÇÃO DOS TRABALHOS
A Comissão Científica do XX Seminário de Pesquisa do CCSA encaminhará até o dia 30
de março de 2015, comunicado de aceitação ou não dos trabalhos (artigos para
comunicação oral ou pôsteres) para os respectivos autores. Informará também os
trabalhos na página <seminario.ccsa.ufrn.br>.
Os autores de trabalhos selecionados devem confirmar sua participação mediante
inscrição no XX Seminário de Pesquisa do CCSA até 10 de abril de 2015, para que os
mesmos possam ser incluídos na programação oficial e nos Anais, conforme
instruções de inscrição.

Apenas os trabalhos (artigos e pôsteres) que forem apresentados no Seminário
constarão dos Anais
Os artigos apresentados para comunicação oral nos GTs poderão ser redirecionados
pelo avaliador, para apresentação na sessão de pôsteres. Esta comunicação será feita
na página <seminario.ccsa.ufrn.br> até o dia 30 de março de 2015. Caso o(s) autor(es)
não queira(m) apresentar o trabalho nessa modalidade, deve(m) informar à Comissão
organizadora, pessoalmente ou através do e-mail <seminario@ccsa.ufrn.br> até o dia
10 de abril de 2015. Após essa data, a Comissão entenderá que a sugestão de
apresentação do artigo na forma de pôster foi aceita. Os autores de pôsteres devem
observar a data limite para confirmar a sua participação: 10 de abril de 2015.
DO VALOR DA INSCRIÇÃO
Para inscrição no Seminário:
Alunos: R$ 20,00 (vinte Reais).
Professores/Técnicos: R$ 40,00 (quarenta Reais)
Os participantes que desejam ter os seus trabalhos publicados nos anais do evento
devem realizar o pagamento até o dia 10 de abril de 2015. Para aqueles que desejam
apenas participar dos minicursos, o pagamento pode ser feito até o dia 27 de abril de
2015. As datas indicadas acima são, também, em cada caso, os limites para envio do
comprovante de pagamento pelo sistema.
Obs.: a inscrição vale para o Seminário como um todo. Logo, com ela o participante
tem acesso a todas as atividades.
DA FORMA DA INSCRIÇÃO E DO PAGAMENTO
Conforme informações disponibilizadas na página do Seminário.
DA ENTREGA DO MATERIAL
O material do evento será entregue apenas para aqueles que apresentarem o
comprovante de inscrição.
Obs.: o local da entrega será divulgado oportunamente.
DOS CERTIFICADOS DOS ARTIGOS (COMUNICAÇÕES ORAIS)
O certificado será emitido por trabalho inscrito (um único certificado independente do
número de autores do trabalho) e entregue imediatamente após a apresentação pelo
Coordenador do GT de acordo com a lista de presença dos autores. Os certificados
ficarão disponíveis ate 90 (noventa) dias após o evento. Após esta data, a Secretaria
não fornecerá mais certificados.
DA APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES
O certificado será emitido por trabalho inscrito (um único certificado independente do
número de autores do trabalho) e entregue imediatamente após a apresentação do
pôster pelo Coordenador da Sessão de Pôsteres de acordo com a lista de presença dos
participantes. Caso o certificado não seja colhido perante o Coordenador da Sessão de

Pôsteres, ficarão disponíveis até 90 (noventa) dias após o evento (14 de setembro de
2015). Após esta data, a Secretaria não fornecerá mais certificados.
DOS MINICURSOS
Os Certificados dos ministrantes e dos alunos serão entregues a partir do dia 15 de
junho de 2015, mediante entrega da lista de presença pelo ministrante, na Secretaria
do CCSA e ficarão disponíveis até 90 (noventa) dias após o evento (14 de setembro de
2015). Após esta data não serão fornecidos certificados. Para receber o certificado, o
aluno deve ter, no mínimo, duas presenças no Minicurso.
DAS MESAS-REDONDAS
Os Certificados dos coordenadores e debatedores serão entregues a partir do dia 15
de junho de 2015, mediante entrega da lista de presença pelo Coordenador da Mesa,
na Secretaria do CCSA e ficarão disponíveis até 90 (noventa) dias após o evento (14 de
setembro de 2015). Após esta data a não serão fornecidos certificados.
CCSA: construindo saberes para promoção do desenvolvimento e da democracia.
“Edição Comemorativa do vigésimo Seminário de Pesquisa do CCSA”

