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CONCURSO - "PREMIO MELHOR ARTIGO DE TCC UCSAL 2021"
PROCESSO DESELEÇÃOINTERNA

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR, no uso de suas atribuições

estatutárias e regimentais torna público o processo de seleção interna dos Artigos

Científicos oriundos de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de estudantes dos Cursos

de Graduação da UCSAL, para o "Prêmio Melhor Artigo de TCC da UCSAL - 2021",

obedecendo às regras estabelecidas neste Edital.

í.OBJETiVOS

1.1. Estabelecer os procedimentos para a realização do processo de seleção interna

Concurso - "Prêmio Melhor Artigo de TCC da UCSAL 2021

1.2. Dar visibilidade à produção acadêmico-científica de estudantes dos cursos de

Graduação da Universidade.

2.DACOORDENAÇÃO

2.1. A coordenação do processo seletivo para o Concurso - "Prêmio Melhor Artigo de TCC

da UCSAL 2021" será responsabilidade do Centro de Escrita Científica- CEC/UCSAL e da

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade
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3.1. Serão acentos para inscrição, exclusivamente, os artigos oriundos de Trabalhos de

Conclusão de Curso dos Cursos de Graduação da UCSAL, produzidos e aprovados nos anos

letivos de 2021, após a conclusão de todas as exigências curriculares.

3.2. Será homologada a inscrição do artigo cuja submissão esteja em acordo com o

professor orientador ou por sugestão deste ou do coordenador do Curso de Graduação
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3.3. Em se tratando de artigo oriundo de TCC com mais de um autor, a inscrição deve ser

feita apenas por um dos autores e, caso seja vencedor, caberá aos autores a divisão do

referido prêmio.

3.4. Ao efetivar a inscrição, o autor reconhece a inexistência de plágio, assumindo,

integralmente, a autoria do trabalho e respondendo por eventuais acusações ou pleitos

neste sentido.

3.5. As inscrições iniciam-se no dia 02 de maio de 2022, encerram-se no dia 03 de

junho de 2022 e deverão ser efetivadas através do envio de correio eletrânico.

3.6. O autor enviará um e-mail para cec@ucsal.br, anexando o Artigo que concorrerá ao

prêmio em dois arquivos, um no formato WORD com identificação de autoria e outro em

PDF sem identificação de autoria, seguindo as orientações apresentadas no anexo A deste

Edital. No assunto do e-mail deverá constar Prêmio Melhor Artigo de TCC e no seu corpo

osseguintes dados:

3.6.1. Título do trabalho;

3.6.2. Nome completo do autor, n9 de matrícula, curso, contato eletrânico (caso

haja outros além daquele de onde serão enviadas as informações) e contato

telefónico atualizado do (s) autor(es) do artigo.

3.6.3. Nome completo do Professor Orientador

4.DAAVALIAÇAO

4.1. Os Artigos inscritos, oriundos de Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação da

UCSAL, serão avaliados conforme os seguintes critérios:

8 contribuição para a área de conhecimento;

e relevância do tema;

B criatividade einovação;

e pertinência e adequação teórica e metodológica;

e observância à norma padrão da Língua Portuguesa e à normalização definida

pela ABNT para a elaboração do artigo científico.

4.2. Os trabalhos inscritos deverão atender às especificações do Anexo A, sob pena de

desclassificação
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4.3. Os artigos serão examinados por uma Comissão Avaliadora, composta por

professores mestres e doutores pertencentes ao Corpo Docente da UCSAL e de outras

Instituições de Ensino Superior, observando as temáticas e especificações da área de

conhecimento.

4.4. Cada artigo será avaliado por pelo menos 2 (dois) membros da Comissão Avaliadora,

e a nota final será resultado da média das notas individuais dos avaliadores.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador,22 de abrilde 2022

Prosa
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