
 
FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZÔNIA 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 
 

10ª JORNADA DE PÓS GRADUAÇÃO 

 

1ª CIRCULAR 

 A Faculdade Integrada Brasil Amazônia – FIBRA tem a satisfação de anunciar sua 10ª JORNADA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO, a ser realizada nos dias 01 e 02 de dezembro de 2017. A fim de proporcionar o 

diálogo entre as produções dos estudantes da graduação e da pós-graduação internos e externos à Faculdade 

e ao seu Programa de Pós-Graduação, com o objetivo de estreitar conhecimentos das diversas áreas, 

especialidades, linhas de pesquisa e níveis de formação, além de promover reflexão sobre os saberes que 

circulam na Amazônia, que, este ano, a 10ª JORNADA traz como tema 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO MERCADO DE 

TRABALHO NA AMAZÔNIA 

 

 Em sua constituição, o evento apresentará conferência de abertura, mesas-redondas, minicursos, 

sessões de comunicações coordenadas e apresentação de pôsteres, que serão debatidos e coordenados por 

Professores de representatividade nas áreas em que atuam, internos e externos ao Programa. O evento gerará 

20h de carga horária. 

 As mesas-redondas e os minicursos discutirão temáticas relacionadas às linhas de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação da FIBRA. As mesas poderão ser constituídas por dois professores externos à 

Instituição e terão como debatedor um professor do Programa, enquanto que os minicursos poderão ser 

apresentados por professores internos ou não ao Programa e terão vagas limitadas, definidas por ordem de 

chegada. 

 A 10ª Jornada de Pós-Graduação acontecerá nas dependências da Faculdade Integrada Brasil 

Amazônia. Gentil Bittencourt, 114. Nazaré – Belém – Pará. 

 

NATUREZA DOS TRABALHOS 

1 – Comunicações coordenadas: As apresentações de comunicações terão a duração de 15 minutos e serão 

organizadas por temas afins. Podem conter no máximo 3 apresentadores por trabalho e cada autor e co-

autor só poderá apresentar 1 trabalho de uma mesma natureza. As sessões serão coordenadas por 

professores do Programa de Pós-Graduação. Ao final de cada sessão, ter-se-á debate de 20 minutos sobre 

os trabalhos apresentados. 

 

2 – Apresentação de pôsteres: As apresentações de pôsteres serão realizadas de forma dinâmica e oral e 

serão organizadas por temas afins. Pode conter apenas 1 apresentador por trabalho, que poderá apresentar 



somente 1 trabalho de uma mesma natureza. O apresentador deverá posicionar um Banner (elaborado e 

confeccionado sob sua responsabilidade) em painéis disponíveis no espaço reservado para a apresentação 

dos pôsteres.  

O MELHOR PÔSTER SOMADO A MELHOR APRESENTAÇÃO, SERÁ PREMIADO COM UMA 

BOLSA INTEGRAL DE UM CURSO DA PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE INTEGRADA 

BRASIL AMAZÔNIA 

 

2.1 – Normas para apresentação de pôsteres: 

 O banner deve apresentar ao alto, em destaque, os seguintes itens: 

✓ Título do trabalho deve ser escrito todo em caixa alta, com fonte 70. Logo abaixo, deve estar o nome 

do(s) autor(es) do trabalho, fonte 60.  

✓ O texto deve ser redigido na forma redacional ou em tópicos em duas colunas. Destacar em 

maiúsculas e negrito os elementos referentes aos títulos das seções, fonte próxima a 40. As 

referências bibliográficas podem estar em fonte menor, próxima a 30; 

✓ Pode utilizar imagens, gráficos e tabelas, todos com indicação de fonte, 

✓ O tamanho do Pôster é de: 1,20m de altura com 80 cm de largura; 

✓  O texto do Pôster deve ser legível 

✓  Fundo branco; 

✓ Todo o texto deve ser escrito em fonte Arial. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS DAS COMUNICAÇÕES COORDENADAS E PÔSTERES 

1 – Estudos linguísticos, literários e/ou suas práticas de ensino-aprendizagem; 

2 – Análise do discurso, memórias e relações de poder 

3 – A dissonante literatura brasileira: africanidade, silêncio, resistência e engajamento; 

4 – Bilinguismo e tradução; 

5 – O urbano e o agrário na Amazônia; 

6 – Geografia escolar na Amazônia: linguagens e representações espaciais; 

7 – A Amazônia e a questão ambiental; 

8 – História e ensino; 

9 – História e populações tradicionais; 

10 – Patrimônio, cultura e educação patrimonial; 

11 – Multiculturalismo vs universalismo: direitos humanos e cidadania; 

12 – Justiça penal e o Estado constitucional de Direito; 

13 – A importância da citopatologia no diagnóstico das lesões precursoras do câncer de colo de útero; 

14 – O HPV como precursor do câncer de colo de útero; 

15 – Doenças hematológicas benignas e oncohematológicas; 

16 – Aplicabilidade da fitoterapia no cuidado nutricional; 



17 – Gestão nutricional no campo de unidade produtora de alimento; 

18 – Ancoragem ortodôntica: atualidades e avanços; 

19 – Manejo de tecido mole na estética odontológica; 

20 – Neurociência e educação: a nova práxis psicopedagógica; 

21 – Inclusão: o desafio no contexto educacional; 

22 – Matemática no ensino básico 

23 – Gerontologia na perspectiva interdisciplinar; 

24 – Tecnologia de informação e comunicação; 

25 – Tendências mercadológicas: o surgimento de novas profissões; 

26 – Liderança transformadora: novos modelos de gestão; 

27 – Inovação: as novas oportunidades de negócio; 

28 – Empreendedorismo social: empoderamento local através de redes colaborativas. 

 

NORMAS PARA ENVIOS DE RESUMOS 

 Tanto as propostas de trabalho para as comunicações coordenadas, quanto para os pôsteres devem 

ser submetidas via resumo. 

 Os trabalhos devem ser submetidos para avaliação até o dia 13/11/2017. 

As cartas de aceites, dos resumos submetido, serão enviados conforme os resumos forem avaliados. 

 

1. Os resumos deverão: 

a) Indicar área temática; 

b) Conter título, autor(es) e instituição; 

c) Ter entre 200 e 300 palavras. É preciso conter, no corpo do texto do resumo: 

• Objetivos; 

• Teóricos ou estudos que aportam à realização do trabalho; 

• Metodologia; 

• Resultados ou prováveis conclusões. 

d) Os resumos devem ser enviados para o e-mail: jornadaposfibra@fibrapara.edu.br  

Os resumos deverão ser escritos em português. 

 

INSCRIÇÕES 

 As inscrições devem ser realizadas via ficha de inscrição, anexada a esta circular, e enviada para o 

e-mail: jornadaposfibra@fibrapara.edu.br 

O pagamento deverá ser efetuado na secretaria de Pós-Graduação e Extensão da FIBRA. 

NO CREDENCIAMENTO, APRESENTAR DOCUMENTO COM FOTO E COMPROVANTE DE 

MATRÍCULA OU DE ALUNO EGRESSO DA GRADUAÇÃO OU PÓS-GRADUAÇÃO DA FIBRA 

 

A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO SÓ SERÁ REALIZADA APÓS PAGAMENTO 

 

mailto:jornadaposfibra@fibrapara.edu.br
mailto:jornadaposfibra@fibrapara.edu.br


 Os valores e prazos de pagamentos estão descritos a seguir: 

CATEGORIA VALORES PRAZO 

Alunos da Pós-graduação da FIBRA 

com apresentação de trabalho. 

R$30,00 Até 24 de novembro 

Alunos da Graduação da FIBRA com 

apresentação de trabalho. 

R$30,00 Até 24 de novembro 

Alunos egressos da FIBRA com 

apresentação de trabalho. 

R$30,00 Até 24 de novembro 

Alunos externos com apresentação de 

trabalho. 

R$30,00 Até 24 de novembro 

Demais profissionais com apresentação 

de trabalho. 

R$30,00 Até 24 de novembro 

Alunos da Graduação e Pós-graduação 

da FIBRA sem apresentação de trabalho. 

R$15,00 Até 27 de novembro 

Demais participantes sem apresentação 

de trabalho. 

R$20,00 Até 27 de novembro 

 

EM CASO DE DESISTÊNCIA, A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO NÃO SE COMPROMETE EM 

DEVOLVER O PAGAMENTO EFETUADO 

 

PROGRAMAÇÃO 

SEXTA-FEIRA – 01/12/2017 

 

Horários 

17:30h às 19h Credenciamento 

19h Cerimônia de abertura 

19:30h às 21h Conferência de abertura 

SÁBADO – 02/12/2017 

 

 

 

Horários 

8h às 10h Minicursos 

10h às 10:15h Intervalo 

10:15h às 12h Mesas-redondas 

12h às 14h Intervalo para o almoço 

14h à 16h Comunicações coordenadas 

16:10h às 18:10h Comunicações coordenadas e 

Sessões de pôsteres 

18:30h Atividade cultural 

 

 

 



COORDENAÇÃO GERAL 

Profª. Esp. Márcia de Almeida Mácola 

Profª. Ma. Aline Rodrigues 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Profª. Ma. Adriana de Aviz 

Prof. Me. Aldo Cesar Figueira Sampaio  

Profª. Ma. Alik Nascimento de Araújo 

Profª. Ma. Aline Batista Rodrigues 

Profª. Ma. Andrea Souza de Albuquerque 

Prof. Esp. Célio Amoêdo de Melo 

Profª. Ma. Francilei Maria Contente Pinheiro 

Profª. Ma. Giovana Cristina Pantoja de Souza 

Profª. Esp. Giselle do Socorro Amaral da Silva 

Prof. Me. Humberto Deodato Malcher Monteiro 

Prof. Me. Jorge Haber Resque 

Profª. Ma. Katia do Socorro Carvalho Lima 

Prof. Me. Marcos Valério Lima Reis 

Profª. Ma. Michele Amaral da Silveira 

Profª. Ma. Marcia Wilma Monteiro de Araújo 

Profª. Ma. Rosiete Marcos Santana 

Profª. Ma. Silvia Cristina Pereira Baena 

Profª. Ma. Silvia Porto Buarque de Gusmão 

Profª. Ma. Silvia Pires da Silva 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Esp. Maura Tembra Moreira 

Esp. Rosana Cristina dos Reis Daher 

Estefano Correa Silva Lopes 

Izabel Cristina Baia Rodrigues 

Gicely Cardoso Nunes 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Telefones: (91) 3266-3110 / 3226-5040 / 3205-1837 

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 114. Nazaré – Belém – Pará. CEP: 66040-174 

Site: http://www.fibrapara.edu.br/site/  

 

 

Profª. Esp. Márcia de Almeida Mácola 

Coordenadora de Pós-Graduação e Extensão 

 

http://www.fibrapara.edu.br/site/


 

FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZÔNIA 
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

 

10ª JORNADA DE PÓS GRADUAÇÃO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo: 

 

Titulação: 

Graduação (     )      Especialista (      )      Mestre (      )      Doutor (      ) 

Filiação institucional: 

 

Atividade (professor, estudante etc.): 

CPF: 

 

RG: Data de emissão: Órgão expedidor: 

Endereço residencial: 

 

CEP:  

Complemento:  

 

Cidade:  UF:  

E-mail:  Telefone: 

CATEGORIA DE INSCRIÇÃO (MARQUE APENAS UMA, COM “X”) 

Alunos da Pós-graduação da FIBRA com apresentação de trabalho.  

Alunos da Graduação da FIBRA com apresentação de trabalho.  

Alunos egressos da FIBRA com apresentação de trabalho.  

Alunos externos com apresentação de trabalho.  

Demais profissionais com apresentação de trabalho.  

Alunos da Graduação e Pós-graduação da FIBRA sem apresentação de 

trabalho. 

 

Demais participantes sem apresentação de trabalho.  

Alunos da Pós-graduação da FIBRA com apresentação de trabalho.  

Alunos da Graduação da FIBRA com apresentação de trabalho.  

Alunos egressos da FIBRA com apresentação de trabalho.  

Título do Trabalho (para quem se inscrever com apresentação de trabalho) 

 

 


