EDITAL Nº 01/2019-MIEPEX

EDITAL DE INSCRIÇÃO DE AVALIADORES INTERNOS E EXTERNOS PARA A
V MOSTRA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FISMA

A Faculdade Integrada de Santa Maria – FISMA torna pública a chamada para
seleção de docentes e pesquisadores, internos e externos, para ingresso no Banco de
Avaliadores de trabalhos científicos da V Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa e
Extensão - MIEPEX, de acordo com as disposições deste Edital.
O evento é o mais significativo espaço para socialização e discussão de
trabalhos de iniciação científica e extensão para os estudantes da Faculdade Integrada
de Santa Maria, e busca estimular o interesse pela investigação científica multidisciplinar
e nas áreas de formação e atuação dos cursos de Graduação da FISMA.
1 REQUISITOS
São requisitos básicos para integrar o Banco de Avaliadores da MIEPEX:
1.1 Ter experiência com ensino e/ou pesquisa e/ou extensão em uma das áreas
temáticas do evento.
1.2 Dispor da titulação mínima de mestre.
1.3 Possuir currículo cadastrado e atualizado nos últimos seis meses na Plataforma
Lattes.
2 ÁREAS TEMÁTICAS
Compõem as áreas temáticas da V MIEPEX:
2.1 Temas Multidisciplinares: Direitos humanos e Inclusão social; Empreendedorismo;
Políticas públicas; Responsabilidade ambiental e social; Tecnologia e Inovação;
Educação, Arte e Cultura; Ética e Filosofia.
2.2 Temas da Administração e Gestão Comercial: Gestão de pessoas e
Comportamento organizacional; Gestão de finanças; Gestão da qualidade; Gestão por
processos; Gestão do conhecimento; Gestão de marketing; Branding; Gestão da
produção; Indústria 4.0; Estratégia; E-commerce; Comportamento do consumidor.
2.3 Temas da Enfermagem: Bioética e as novas tecnologias; Cuidados nos diferentes
ciclos da vida; Educação e promoção em saúde; Cuidados paliativos; Doenças crônico
degenerativas; Gênero e saúde; Saúde do trabalhador; Saúde pública; Trauma e
emergência; Estomaterapia; Terapias integrativas e complementares; Pesquisa em
Enfermagem.
2.4 Temas da Psicologia: Desenvolvimento humano; Práticas grupais; Avaliação
psicológica e intervenção; Psicologia social; Psicologia da saúde; Psicologia jurídica;
Psicologia clínica; Psicologia escolar; Psicologia organizacional e do trabalho; Pesquisa
em Psicologia.

3 INSCRIÇÕES
A inscrição poderá ser realizada mediante preenchimento e envio on-line do
formulário eletrônico disponível em https://forms.gle/gqep21DLRUXjH3hu7, no período
de 03 de setembro a 12 de setembro.
4 OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS DO AVALIADOR
A Comissão Científica da V Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão
da FISMA disponibilizará aos Avaliadores orientações acerca dos procedimentos
inerentes ao processo de avaliação na Plataforma Even3, assim como sobre as etapas
e critérios de avaliação de trabalhos submetidos à MIEPEX. São obrigações e
compromissos do avaliador:
4.1 Acessar a área do avaliador na plataforma Even3 e avaliar os trabalhos no prazo
estabelecido.
4.2 Justificar a recusa de participação quando não puder cumprir as demandas
solicitadas.
4.3 Observar as orientações fornecidas pela Comissão Científica da V MIEPEX quanto
ao processo de avaliação de trabalhos.
5 DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 As atividades de avaliação não serão remuneradas.
5.2 A inclusão no cadastro não se constitui em garantia de participação no processo de
avaliação, tendo em vista a possibilidade de não haver submissão de trabalhos em
algumas áreas temáticas.
5.3 O Avaliador será certificado por sua atuação, via Plataforma Even3.
5.4 A divulgação das inscrições homologadas se dará por meio do correio eletrônico da
Plataforma Even3.
5.5 Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail
mostra.integrada@fisma.com.br.
6 CRONOGRAMA
O Edital seguirá o seguinte cronograma:
Publicação do Edital
Período de inscrição de Avaliadores
Divulgação das inscrições homologadas

03/09/2019
03/09/2019 a 12/09/2019
06/09/2019 a 13/09/2019
Santa Maria, 03 de setembro de 2019

Prof.ª Ma. Fabiana Monteiro
Coordenadora da V MIEPEX

