
EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS PARA O
1º CONGRESSO DA UNIÃO ESPÍRITA SERVIDORES DO CRISTO: 

“A LEI DE JUSTIÇA, DE AMOR E DE CARIDADE: 
O ESPIRITISMO NO MUNDO EM REGENERAÇÃO”

A  Comissão  Científica  do  1º  Congresso  da  União  Espírita  Servidores  do  Cristo

(CONUESC), no  uso  de  suas  atribuições,  torna  público  o  edital  para  submissão  de

trabalhos científicos nos liames do temário do evento.

1 – Informações Gerais

-  Poderão ser  submetidos para apresentação apenas trabalhos vinculados à Doutrina

Espírita e/ou considerando o tema central do congresso.

-  O  presente  edital  estará  disponível  no  site  do  evento

(https://conuesc2021.wixsite.com/uesc).

- O/As autore/as devem estar inscrito/as no evento;

-  Os trabalhos submetidos devem ser Resumos Expandidos, considerando as normas

expressas no site do evento;

- Para que os trabalhos possam ser apresentados, terão que ter aprovação da Comissão

Científica do Congresso;

- Todos os trabalhos serão apresentados ao vivo e de forma on-line.

- A inscrição é gratuita, não havendo nenhum tipo de cobrança de taxa.

2 – Da Inscrição e Submissão de Trabalho

- A inscrição e submissão dos resumos expandidos devem ser feitas exclusivamente de

forma  on-line,  pelo  site  (https://conuesc2021.wixsite.com/uesc),  por  meio  do

preenchimento de formulário do Google.
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-  Podem  ser  submetidos  trabalhos  na  modalidade  de  artigo  científico  e  relato  de

experiência.

- O prazo para a submissão dos resumos expandidos compreenderá o prazo de 1 de

agosto até às 23h de 8 de outubro de 2021. 

- O/A autor/a principal submete o trabalho e seleciona os coautores no próprio formulário

do Google.

- Como autor/a principal poderá submeter dois (2) trabalhos. Como coautor/a três (3). O

limite de autores por trabalho é de cinco (5), incluindo autor/a, coautore/as e orientador/a.

-  Os  resumos  expandidos  deverão  ser  submetidos  de  acordo  ao  modelo  timbrado

disponível para download no site do evento. 

- Os resumos submetidos (máximo de caracteres com espaço: 1500) devem apresentar

estado da arte, objetivo, objeto de estudo, metodologia, resultados, considerações finais e

cinco palavras-chave separadas por ponto e vírgula. Ao final do resumo, três referências

bibliográficas do trabalho.

- O  texto do resumo é de responsabilidade total do/a(s) autor/e/a(s).

- Não serão aceitos gráficos ou tabelas nos resumos.

-  A  comissão  científica  poderá  solicitar  “correção”  dos  resumos  submetidos  ao(s)

autor(e/as)  que  terão  até  23h  de  29  de  outubro  de  2021  para  enviar  via  e-mail

(conesc2021@gmail.com) os resumos corrigidos.

- Os resumos que forem aprovados e apresentados serão publicados em seu formato de

artigo completo na Revista On-line do Evento com ISSN.

- As normas para o artigo completo estão disponíveis no site do evento, que deverá ser

enviado via e-mail (conesc2021@gmail.com) até às 23h de 20 de dezembro de 2021.

3 – Da avaliação dos resumos submetidos

- A comissão científica terá em consideração os seguintes aspectos:

• Adequação ao tema do congresso e/ou à Doutrina Espírita;

• Informações sintéticas, claras e sequenciais;

• Adequação linguística;

• Informações sobre estado da arte, objetivos, metodologia, resultados, bibliografia;

• Originalidade e relevância do trabalho.

• Clareza, pertinência e consecução dos objetivos; 

• Conclusões: fundamento, coerência e alcance; 

• Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza); 

mailto:conesc2021@gmail.com
mailto:conesc2021@gmail.com


• Atendimento das normas exigidas pelo congresso.

4 – Da divulgação e apresentação dos trabalhos aprovados

- O resultado da avaliação dos resumos submetidos será publicado no site do evento

(https://conuesc2021.wixsite.com/uesc) até 5 de novembro de 2021.

- Para a apresentação oral do trabalho aprovado, no evento, o/a autor/a principal deverá

enviar, via e-mail (conesc2021@gmail.com), o arquivo da apresentação no formato PDF,

seguindo as orientações do modelo disponível no site do evento, até às 23h de 19 de

novembro de 2021.

-  As  informações  sobre  a  apresentação,  tais  como:  link,  horário  entre  outros  serão

divulgados no site do evento após a publicação do resultado final da avaliação. O tempo

de discussão geral das apresentações dos trabalhos será de uma (1) hora e trinta (30)

minutos, com uma média de dez (10) a quinze (15) minutos para apresentação de cada

trabalho.

-  A apresentação dos trabalhos aprovados será no dia  28 de novembro de 2021,  na

modalidade on-line, das 10h30min às 12h.

-  Para receber  o  certificado de apresentação o/as  autore/as  dos trabalhos aprovados

deverão enviar o arquivo da apresentação até a data limite.

5 – Das disposições gerais

- Os casos omissos neste Edital serão interpretados e julgados pela Comissão Científica

do evento. 

 

Vitória de Santo Antão, PE, 24 de julho de 2021

Cristiano de França Lima 

Presidente do 1º CONUESC
Coordenador da Comissão Científica
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