
 

ORIENTAÇÕES AOS RELATORES – APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CBCS 2019 

APRESENTAÇÃO 

No CONGRESSO BRASILEIRO CIÊNCIA E SOCIEDADE (CBCS 2019) - Inovação, diversidade e 
Sustentabilidade, do Centro Universitário Santo Agostinho, as atividades de apresentação dos 
resultados de pesquisas científicas serão em sessões coordenadas denominadas de Grupos 
Temáticos (GT), espaços de interlocução sobre um subcampo do conhecimento ou especialidade, 
onde pesquisadores com interesses acadêmicos em comum podem debater as pesquisas. 
Participam desta modalidade, estudantes de graduação e de pós-graduação (lato sensu e stricto 
sensu), pesquisadores e docentes de instituições de Ensino Superior, e profissionais. 
 
DATA E HORÁRO DE APRESENTAÇÃO 
Os trabalhos serão apresentados impreterivelmente no dia 05 de outubro de 2019, sábado, das 14h 
às 18h, no Anexo II do Centro Universitário Santo Agostinho (Av. Prof. Valter Alencar, 827 – São 
Pedro, Teresina - PI, 64019-625), em horários e salas definidos no site do evento. 

MODALIDADE DA APRESENTAÇÃO - As apresentações de trabalhos para o CBCS 2019 serão na 
modalidade COMUNICAÇÃO ORAL em sessões coordenadas, denominadas de GRUPOS 
TEMÁTICOS, que reúnem pesquisadores em torno de temas comuns.  

CERTIFICADOS: os Certificados de apresentação de pesquisas (autoria) serão conferidos em dois 
formatos: digital, acessado pelo autor inscrito por meio da plataforma CBCS, e em formato papel, 
com o nome de todos os autores, sendo entregue após a apresentação dos trabalhos nos GTs.  

PUBLICAÇÕES DO CBCS 2019: 

• Os anais (proceedings) do CBCS 2019 serão digitais, sendo identificados digitalmente pelo ISBN 
(International Standard Book Number) e DOI (Digital Object Identifier), os mais conhecidos 
identificadores de livros, revistas, periódicos e obras eletrônicas acadêmicos e científicos do mundo.  

• O trabalho aprovado será publicado nos Anais do CBCS com um identificador DOI, sendo 
catalogado no repositório do evento por meio de Links permanentes. A URL de cada trabalho 
pode ser compartilhada por meio digital. 

• O Identificador DOI garante a identidade unívoca de propriedade intelectual, permitindo a 
sua localização em bancos de dados acadêmicos e científicos em âmbito internacional. Os 
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usuários da Plataforma Lattes podem localizar os seus trabalhos pelo identificador DOI, 
preenchendo automaticamente as informações sobre o trabalho.  

• Os anais do CBCS 2019 serão “Open Access”, sendo o acesso aos trabalhos publicados livre, 
irrestrito e gratuito. Esse procedimento garantirá a visibilidade, acessibilidade e difusão dos 
resultados da atividade científica, potencializando o seu impacto na comunidade científica 
internacional.  

• A plataforma do CBCS 2019 vinculará o seu trabalho ao Google e ao Google Acadêmico, 
favorecendo o melhor posicionamento de sua pesquisa no âmbito acadêmico e científico 
mundial.  

• PREMIAÇÃO: o melhor trabalho de cada GT do CBCS 2019, indicado formalmente pelos 
coordenadores/as de GTs, será publicado em E-book, com ISBN próprio. O referido E-Book será 
disponibilizado, também, no site de publicações científicas e acadêmicas do UNIFSA 
(http://www4.fsanet.com.br/revista/). Opcional: publicação em revistas com Qualis/Capes, em 
formatos diferenciados, com negociação intermediada pelo comitê científico do CBCS. 
 

NORMAS DE APRESENTAÇÃO ORAL – GRUPO TEMÁTICO 
 
• DATA E HORÁRO DE APRESENTAÇÃO: Os trabalhos serão apresentados impreterivelmente no dia 
05 de outubro de 2019, sábado, das 14h às 18h, no Anexo II do Centro Universitário Santo Agostinho 
(Av. Prof. Valter Alencar, 827 – São Pedro, Teresina - PI, 64019-625), em horários e salas definidos 
no site do evento. Siga o MAPA: https://goo.gl/maps/8SCS6p77BZXHnJHj8 
• RELATOR: o trabalho deve ser apresentado oralmente por um/a dos/as autores/as (relator/a), que 
deve estar na sala indicada, pelo menos, 15 minutos antes do horário indicado para a apresentação. 
Verifique a SALA e o Horário de seu GT no seguinte link: 
https://cbcs2019.galoa.com.br/grupos-tematicos-gts/ 

 

FUNCIONAMENTO DO GT 
A ordem das apresentações será organizada pelos Coordenadores do Grupo Temático, que 
conduzirão o debate a respeito dos trabalhos apresentados. Tempo máximo para comentários e 
arguições: 10 minutos. 
• Será permitido o uso do software Power Point ou de similares, sendo a formatação desta 
apresentação conforme a estrutura definida no trabalho escrito, de forma sintética. Os arquivos da 
referida apresentação devem testados previamente e levados ao evento em mídia removível 
(pendrive ou similar).  
 
TEMPO DE APRESENTAÇÃO 
O tempo de apresentação será definido pelo coordenador/a do Grupo Temático, mas não deve 
ultrapassar 20 minutos.  
 
INFORMAÇÕES E CONTATO 
A organização do CONGRESSO BRASILEIRO CIÊNCIA E SOCIEDADE - CBCS pode ser contatada por 
meio dos seguintes meios: 

• Centro Universitário Santo Agostinho: av. Valter Alencar, 665 – São Pedro, Teresina –PI. 

• Telefone: (86) 3215-8721 (NUCOM).  

• E-mail: cics@unifsa.com.br 
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