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Apresentação
O II Congresso Interdisciplinar Cenecista – CIC CNEC da Faculdade CNEC
Campo Largo é uma iniciativa da Coordenação do Curso de Direito, atendendo
aos preceitos formais do Projeto Pedagógico de Curso, voltado para a área de
Empresarial, aliado aos demais cursos oferecidos na Instituição, em visão
integrativa e interdisciplinar. O evento pretende reunir um número significativo
de pesquisadores, estudantes e profissionais nacionais e internacionais que
objetivam contribuir para a produção científica com a apresentação dos trabalhos
nas áreas temáticas deste Congresso.

Organizado pelos Professores dos Cursos de Graduação da Instituição, o evento
está orientado para a temática central do ramo Empresarial, abrangendo os
diversos setores da sociedade em que a Instituição está inserida. Neste sentido,
conforme preconizam os Projetos Pedagógicos dos Cursos, quando de sua
instituição e aprovação dos órgãos competentes, em que há um direcionamento
específico para esta área do conhecimento, deve-se levar em conta a relação
com os demais ramos, abrangendo assim, a comunidade empresarial de Campo
Largo.
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PALAVRA DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Nos dias 23, 24 e 25 de outubro teremos um período de reflexão e debates
sobre os rumos da área Empresarial, Direito das Minorias e da Sustentabilidade
no Brasil, observando-se as tendências sociais atuais.
O objetivo é de propiciar a todos os participantes, sejam estudantes,
profissionais, pesquisadores, ou seja, para a comunidade como um todo, a
oportunidade de conhecer e entender os movimentos que envolvem direta ou
indiretamente o ramo Social e Empresarial. Permite-se assim que possamos nos
preparar para as mudanças que virão, sejam elas tecnológicas, científicas,
culturais e sociais em demanda a um Brasil melhor.

Bom evento a todos!
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Comissão Organizadora
Marlon Cordeiro
Marilei Andrade Skrzypietz
Sandro Antonio Malinowski
Simone Silva Sobota

Comissão Científica
Me. Alessandra Aparecida Berton Rodrigues
Me. Daniela Roberta Slongo
Me. Elaine Cristina Marcon Gonçalves
Dr. Gerson Luiz Buczenko
Dr. Kristian R. Pscheidt
Dra. Maria Cecilia Marins de Oliveira
Me. Marlon Cordeiro
Me. Marilei Andrade Skrzypietz
Esp. Reginaldo Ribas
Me. Rita de Cassia Rigoni Surgik
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Esp. Simone Silva Sobota

Apoio:

OAB CAMPO LARGO / PR
Patrícia Schmidt - Presidente da OAB Campo Largo
Karolline Guzzoni Reinaldin - Presidente Comissão da Mulher Advogada da
OAB Campo Largo
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Áreas Temáticas
 A área Empresarial e o Código de Processo Civil.
 A área Empresarial e o Direito das Minorias.
 A área Empresarial e as Relações do Trabalho.
 A área Empresarial e o Meio Ambiente.
 A área Empresarial e as Relações de Consumo.
 A área Empresarial e a Gestão Empresarial.
 A área Empresarial e Sustentabilidade.
 A área Empresarial e a Tecnologia da Informação.
 A área Empresarial e a Tributação.

Apresentação e Objetivos
APRESENTAÇÃO
O II Congresso Interdisciplinar Cenecista – CIC CNEC é uma iniciativa da
Faculdade CNEC Campo Largo com apoio da OAB Campo Largo. O evento
pretende reunir um número significativo de pesquisadores e estudantes
nacionais e internacionais que se dedicam às temáticas propostas para a
reflexão e o debate e, sobretudo, para a produção científica em torno do
tema.
Organizado pelo Curso de Direito da instituição, o evento está orientado para
a temática central do Ramo Empresarial, em sentido amplo, de forma a
abranger as mais variadas áreas de reflexão do tema. Desse modo,
pesquisadores interessados nas mais diversas abordagens da questão do
mundo Empresarial, encontram espaço para apresentar e discutir suas
ideias, assim como divulgar suas pesquisas.

OBJETIVOS
Debater, apresentar e divulgar o conhecimento produzido pelas pesquisas
sobre a área Empresarial e Sustentabilidade.
ATENÇÃO ÀS DATAS IMPORTANTES
Prazo Final para Envio dos Trabalhos: até 30 de setembro de 2019.
Divulgação dos Trabalhos Aprovados: 10 de outubro de 2019.
Realização do Evento: de 23 a 25 de outubro de 2019.
As inscrições deverão ser feitas na tesouraria da Faculdade CNEC Campo Largo.
Dúvidas e esclarecimentos, contato pelo e-mail: 0049.marloncordeiro@cnec.br ou (41) 3116-3300
VALORES DAS INSCRIÇÕES:
COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
INSCRIÇÕES ATÉ 20/09/19
Alunos, Professores CNEC Campo Largo e
Advogados - R$ 30,00
Alunos outras Instituições - R$ 70,00
Professores, Profissionais e Pesquisadores R$ 80,00
INSCRIÇÕES ATÉ 30/09/2019
Alunos, Professores CNEC Campo Largo e
Advogados - R$ 60,00
Alunos outras Instituições - R$ 100,00
Professores, Profissionais e Pesquisadores R$ 120,00

PARTICIPANTES SEM APRESENTAÇÃO
DE TRABALHOS
INSCRIÇÕES ATÉ 18/10/2019
Alunos, Professores CNEC Campo Largo e
Advogados - R$ 30,00
Demais Participantes - R$ 40,00

Submissão de Trabalhos
ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. Poderão submeter trabalhos os participantes que realizaram sua
inscrição até a data limite de envio de trabalhos, de acordo com o
cronograma do evento.
2. Deverão ser submetidos dois arquivos com o trabalho completo: um
contendo a identificação dos autores do trabalho e outro sem
identificação, para ser submetido aos pareceristas. As submissões que
não possuírem arquivo sem identificação serão desclassificadas do
Congresso.
3. Ao preencher a ficha de inscrição, insira o resumo do trabalho no campo
correspondente, o qual deverá ter, no máximo, 1.800 caracteres com
espaço e três palavras-chave.
4. Cada participante poderá submeter e apresentar até 5 trabalhos, assim
distribuídos: 2 como autor e 3 como coautor.
5. Cada trabalho poderá ter, no máximo, cinco autores e todos os autores
que constam no trabalho deverão realizar inscrição no evento.
6. Os pareceres dos membros da Comissão Avaliadora do evento são
conclusivos e, como tal, não estão sujeitos a recurso ou revisão.
7. Modalidade de Apresentação de Trabalhos:
- Modalidade Comunicação: Os trabalhos nessa modalidade
deverão conter entre 10 e 15 páginas, excluindo-se as referências
e o resumo. Esta modalidade de trabalho deverá relatar pesquisas
empíricas ou teóricas concluídas. Esta modalidade é aberta aos
estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais da
educação, bem como a pesquisadores na área educacional e
afins. A modalidade contempla trabalhos completos, resultantes
de pesquisas concluídas.
- Modalidade Pôster: Os trabalhos completos nesta modalidade
deverão conter entre 6 e 8 páginas, excluindo-se as referências e
o resumo. Esta modalidade de trabalho comportará pesquisas
empíricas ou teóricas concluídas ou em andamento. Na categoria
pôster, serão apresentadas pesquisas em andamento ou
concluídas ou, ainda, relatos de experiências devidamente
fundamentados teoricamente e com respectiva análise científica.
Esta modalidade é aberta aos estudantes de graduação e pósgraduação, profissionais das áreas temáticas, bem como
pesquisadores na área educacional e afins para relato de
pesquisas em andamento ou concluídas e de experiências.

8. O processo de avaliação e divulgação de resultados será na página do
evento de acordo com o cronograma.
9. O trabalho passará, inicialmente, pela avaliação de normas. Caso o
trabalho seja reprovado na avaliação de normas, o(s) autor(es) serão
convidados a realizar a revisão num período de 3 dias. Caso não sejam
corrigidos todos os itens especificados no relatório, o trabalho será
reprovado por normas.
Caso seja aprovado, será avaliado pela Comissão Avaliadora. Se for
solicitada pela Comissão Avaliadora alguma revisão, os autores deverão
corrigir os dois documentos e postarem no sistema. Caso não
solucionem os problemas indicados pela Comissão Avaliadora, estes
poderão apresentar seus trabalhos no evento, mas os trabalhos não
serão incluídos nos anais online. Somente o autor principal poderá
reenviar os dois documentos (Identificado e Não Identificado) corrigidos.
10. A taxa de pagamento da inscrição não será devolvida.
11. Normas de formatação do texto: O texto deverá respeitar o número de
páginas para comunicação ou pôster, em folha A4, digitado em Word
(.doc), conforme orientações abaixo:
- Fonte Arial, Estilo Normal, Tamanho 11;
- Espaçamento entre linhas: 1,5;
- Alinhamento: Justificado;
- Recuo: Esquerdo/Direito: 1cm;
- Configuração da página: Margem Superior e Inferior: 2,5cm; Direita e
Esquerda: 3cm;
- O título do trabalho deverá ser digitado em letra maiúscula (caixa alta),
e em negrito;
- No arquivo com identificação, além do título, deverão ser indicados o(s)
nome(s) do(s) autor(es), a instituição de origem; o eixo temático ao qual
o trabalho está vinculado; e, se for o caso, a agência financiadora; - No
arquivo sem identificação, o título e o eixo temático ao qual o trabalho
está vinculado deverão ser mantidos;
- As referências bibliográficas deverão obedecer às normas da ABNT;
- O texto não deverá apresentar notas de rodapé. As notas deverão ser
indicadas no final do trabalho;

- Enumerar as páginas na seguinte posição: Fim da página (rodapé);
Alinhamento: Centralizado.

12. A exposição dos Pôsteres ocorrerá em data, horário e local a serem
informados com o envio da carta de aprovação do trabalho. É necessária
a presença de um dos autores, que deverá permanecer junto ao pôster
durante o tempo estipulado para exposição, para responder às questões
dos interessados.

13. A confecção do pôster deverá ser em papel branco e seguir as seguintes
dimensões:
- Largura: mínima 50cm e máxima 90cm;
- Altura: mínima 80cm e máxima 120cm.

14. O pôster deverá conter:
- Título idêntico ao do resumo expandido avaliado;
- Nomes e instituições dos autores;
- Eixo temático;
- Instituição de fomento, se houver;
- Introdução; Métodos; Resultados e Discussão; Conclusões (provisórias
para trabalho em andamento ou finais para pesquisa concluída) e
Principais Referências (até 5).

15. A colocação do pôster no local indicado será de responsabilidade do
autor e deverá ser feita com, no mínimo, meia hora de antecedência do
início da exposição.

16. Os pôsteres permanecerão fixados no local de exposição até o final da
sessão, devendo ser retirados pelo(s) próprio(s) autor(es).

17. É proibida a apresentação:
- por terceiros e/ou pessoas que não sejam coautoras do trabalho;
- de trabalhos impressos em folhas soltas, sem características de um
pôster;
- com retroprojetor, computador, microfone e outros equipamentos;
- com aparelhos e instrumentos sonoros que interfiram na comunicação
dos autores da sessão.

18. O(s) autor(es) deverão indicar uma das Áreas Temáticas abaixo. A
Comissão Científica terá autonomia para redirecionar o pôster para outro
eixo, caso julgue pertinente.

Áreas Temáticas
 A área Empresarial e o Código de Processo Civil.
 A área Empresarial e o Direito das Minorias.
 A área Empresarial e as Relações do Trabalho.
 A área Empresarial e o Meio Ambiente.
 A área Empresarial e as Relações de Consumo.
 A área Empresarial e a Gestão Empresarial.
 A área Empresarial e Sustentabilidade.
 A área Empresarial e a Tecnologia da Informação.
 A área Empresarial e a Tributação.
19. Os trabalhos, para comunicação oral, deverão ser apresentados por um
dos autores nas Sessões de Comunicação Oral, com duração máxima
de 20 minutos, incluindo exposição e debate. Cada sala será organizada
segundo um eixo temático e contará com um coordenador. A data, o
horário e o local de apresentação serão informados após a aprovação do
trabalho.
ATENÇÃO ÀS DATAS IMPORTANTES
Prazo Final para Envio dos Trabalhos: até 30 de setembro de 2019.
Divulgação dos Trabalhos Aprovados: 10 de outubro de 2019.
Realização do Evento: de 23 a 25 de outubro de 2019.

Formulário de Inscrição

IMPORTANTE
Preencha os dados abaixo corretamente do formulário.
Para completar a inscrição, encaminhe o comprovante de pagamento e o
arquivo com o trabalho para o e-mail: 0049.marloncordeiro@cnec.br
Sua inscrição só estará completa com o preenchimento do formulário e o
envio do comprovante de pagamento e do trabalho para o endereço indicado
acima.

Prazo Final para Envio dos Trabalhos: até 30/09/2019.
Divulgação dos Trabalhos Aprovados: 10/10/2019.
Realização do Evento: de 23 a 25 de outubro de 2019.

Localização

CNEC Campo Largo
Faculdade CNEC Campo Largo
Rua Rui Barbosa, 541 - Centro - Campo Largo - PR
Contato: (41) 3116-3300
E-mail: 0049.marloncordeiro@cnec.br

