EDITAL Nº 19/2017
EDITAL DE INSCRIÇÃO DE AVALIADORES INTERNOS E EXTERNOS PARA A III MOSTRA
INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FISMA

A Faculdade Integrada de Santa Maria está com inscrições abertas para o
cadastro de avaliadores INTERNOS E EXTERNOS para a III Mostra Integrada de Ensino,
Pesquisa e Extensão da FISMA (MIEPEX). O evento é um espaço destinado à consolidação
da pesquisa científica multidisciplinar e busca estimular o interesse pela investigação
científica nas áreas de atuação dos cursos de Graduação e Pós-graduação da FISMA.
01. REQUISITOS
Ter título de doutor ou mestre e possuir currículo cadastrado e atualizado nos últimos
seis meses na Plataforma Lattes.
02. PARTICIPAÇÃO
Para participar como avaliador, é necessário ter formação/experiência profissional de
acordo com uma das áreas abaixo:
Áreas de conhecimento Comum: Sustentabilidade, Gestão de Pessoas, Empreendedorismo,
Inovação, Tecnologia, Gestão Estratégica, Gestão do Conhecimento e Inteligência Emocional
e Direitos Humanos.
Administração: Comportamento Organizacional, Gestão da Informação e Conhecimento,
Gestão de Marketing, Gestão de Processos, Responsabilidade Social Corporativa, Gestão de
Produção e Logística, Gestão Financeira e Pesquisa Operacional.
Enfermagem: Práticas Integrativas na saúde, Segurança do trabalhador e do paciente,
Biossegurança, Prática no Cuidado Multiprofissional e Intersetorial, Redes de cuidado e
Educação Permanente em saúde.
Psicologia: Psicoterapias, Saúde Mental e Bioética e Desenvolvimento teórico-prático em
Psicoterapias, Gênero e Subjetividade.
Geoprocessamento: Certificação de imóveis Rurais e Levantamentos Geodésicos.
03. INSCRIÇÕES
As inscrições estão abertas até 28/07/2017.
Os interessados em participar do evento como avaliadores, deverão encaminhar e-mail
para mostra.integrada@fisma.com.br com as seguintes informações:
Nome:
E-mail:
Telefone:
Áreas de interesse:

4. LOCAL DO EVENTO
O evento ocorrerá nos dias 24 a 26 de outubro na Sede da Faculdade na rua José do
Patrocínio, nº 26, Centro, Santa Maria/RS.
5. METODOLOGIA
A Comissão organizadora do evento irá distribuir os trabalhos a serem avaliados de
acordo com o número de trabalhos inscritos em consonância com as áreas de
formação/experiência profissional e da disponibilidade dos avaliadores através do site do
evento.
Após o registro no sistema do evento que será efetuado pela comissão, o avaliador
receberá convite para se cadastrar no evento e acessar sua área de avaliador.
Cabe ressaltar, no entanto, que os avaliadores receberão apenas o certificado de atuação
como avaliador, não tendo nenhum tipo de remuneração por esta atividade.
6. OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS DO AVALIADOR
6.1. Receber e avaliar os trabalhos encaminhados via sistema no prazo estabelecido para
avaliação;
6.2. Elaborar e enviar parecer via sistema no respectivo formulário de avaliação;
6.3. Justificar a recusa de participação quando não puder cumprir as demandas solicitadas
7. DAS INFORMAÇÕES GERAIS
A inscrição como avaliador não garante a existência de trabalhos a serem avaliados pelo
respectivo avaliador na III Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão.
O avaliador cadastrado irá compor um banco de avaliadores que poderão ser convidados
para avaliar trabalhos em outros eventos ou projetos de pesquisa e extensão da FISMA.

Santa Maria, 07 de julho de 2017.

Prof. Dr. Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral da FISMA

