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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLOGIAS
CAMPUS XIX – CAMAÇARI

EDITAL INTERNO Nº 003/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020
CHAMADA DO SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DCHT- CAMPUS XIX

A Direção do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia - DCHT- Campus XIXCamaçari/Ba, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas atribuições
legais e regimentais, após submissão e aprovação do Conselho Departamental, em reunião
realizada em 10 de junho de 2020, torna público o presente Edital destinado à comunidade
acadêmica (Docentes, Discentes e Técnicos). Está voltado para a apresentação de
propostas e contribuições para o desenvolvimento de atividades acadêmicas
complementares, no “I Seminário Interdisciplinar: Universidade em tempos de
pandemia e distanciamento social”, que se propõe a discussão e apresentação de
trabalhos relacionados às diversas áreas do conhecimento. Tem o objetivo de fomentar o
desenvolvimento de práticas educativas online, ao mesmo tempo em que abre espaço para
discutir as implicações dessas práticas no DCHT-XIX, diante da pandemia da COVID-19.
1. Proposta inicial de abertura do Seminário Interdisciplinar
1.1 Conferências virtuais abertas voltadas para a problemática do distanciamento social e
seus reflexos, impactos e desafios para Universidade, no desenvolvimento de novas práticas
nas suas atividades acadêmicas e pedagógicas, com a abordagem de temas específicos e
transversais, inclusive sobre os resultados dos trabalhos do GT Interdisciplinar.
1.2 Propostas voltadas para atividades acadêmicas teóricas/práticas (específicas ou
interdisciplinares) relacionadas aos conteúdos dos componentes curriculares de formação
integral, abordando temas relacionados aos Projeto Pedagógicos dos Cursos de Ciências
Contábeis e Direito, compreendendo, tantos os conteúdos acadêmicos destas áreas
específicas, quanto das ciências afins, inclusive os temas ligados à formação científica e
cultural:
1.2.1 – Poderão ser propostos Cursos, Minicursos, Palestras, Mesas Temáticas, Oficinas
Virtuais, Exposição de Pôsteres On-line, Debates, Comunicações Científicas, Comunidades
Virtuais de Aprendizagem com fóruns de discussão, Grupos de Estudo, destinado à
formação geral e complementar e estendido à comunidade externa com matrícula
preferencial para os estudantes regulares.
2. Temáticas:
As propostas devem estar voltadas para a perspectiva atual da “Universidade em tempos
de pandemia e distanciamento social”, buscando sempre a interdisciplinaridade com
temas contemporâneos e a proposição de exercícios intelectuais, da prática profissional e da
experimentação pedagógica, do exercício das comunicações remotas síncronas e
assíncronas, capazes de gerar o aprendizado necessário, tanto ao prosseguimento das

atividades acadêmicas e o desenvolvimento das competências profissionais que se fazem
necessárias hoje e no futuro, de acordo com os seguintes eixos:
2.1 Temas Contemporâneos da Educação, das Tecnologias da Informação e
Comunicação e das Ciências.
2.2 Governo, Políticas Públicas e Responsabilidade Social em Tempos de Pandemia;
2.3 Medidas Sanitárias de Distanciamento Social e os Reflexos Econômicos nas
Empresas;
2.4 Ética e Responsabilidade Social no Enfrentamento da Pandemia nas diversas
áreas de atuação profissional;
2.5 Distanciamento Social e os Efeitos Fiscais, Sociais e Trabalhistas;
2.6 Crise Sanitária os Efeitos Emocionais do Distanciamento Social;
2.7 O novo Normal Pós Pandemia e o Cenário Econômico, Social e Relações
Trabalhistas
3. Das submissões de trabalhos
3.1 – As submissões de trabalhos, previamente inscritos no SIP, pelos promotores das
Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), a serem realizadas, preferencialmente por
mais de um professor/proponente, por atividade,
deverão ser feitas mediante
preenchimento de formulário, através de endereço eletrônico, no período de 18 a 23 de
junho de 2020.
3.2 - Ao submeter a proposta de atividades acadêmicas complementares os responsáveis
devem indicar os recursos tecnológicos que serão utilizados, bem como a necessidade de
apoio requerida da Comissão Organizadora, tanto para o planejamento, quanto para a
realização da sua atividade. Para as conferências e Mesas temáticas indicaremos uma
tecnologia específica, em fase de definição. Para as outras atividades, como os curso,
oficinas e seminários, recomendamos o uso do Teams institucional ou o AVA da
universidade.
3.3 – Os pesquisadores dos cursos de graduação e de pós-graduação que desejarem
publicar seus trabalhos, em andamento ou concluídos, poderão inscrever texto completo no
site
da
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Científica
Campus
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–
UNEB)
(http://www.revistas.uneb.br/index.php/campusxix/index),
dossiê
especial
“I
Seminário
Interdisciplinar: Universidade em tempos de pandemia e distanciamento social”. As
normas de formatação estão disponíveis no site da revista.
3.4 – Os estudantes podem propor atividades, com a participação de um Professor
Pesquisador/orientador;
3.5 – As propostas de atividades deverão conter: título, a modalidade da atividade, objetivo,
e um pequeno resumo descrevendo a temática e justificando a sua inclusão no seminário.

3.5.1 – Serão abertas inscrições de trabalhos para as seguintes modalidades:
1. Conferência/Mesa Temática (Lives): transmissão simultânea, Youtube e Facebook, carga
horária de 2 horas, no máximo;
2. Seminário temático: (carga horária de 02 horas): Transmissão em salas menores
no Microsoft Teams Corporativo, com limite de inscrição;
3. Oficina temática com desenvolvimento de produtos (carga horária de 04 horas, em
dois dias): Transmissão em salas menores no Microsoft Teams Corporativo, com limites de
inscrição;
4. Minicurso (carga horária de 04 horas, em dois dias): Transmissão em salas menores no
Microsoft Teams Corporativo, com limites de inscrição;
5. Curso (carga horária 10 horas, em 05 dias): Transmissão: Transmissão em salas
menores no Microsoft Teams Corporativo, com limites de inscrição.
3.6. As propostas de atividades deverão ser realizadas através do link a seguir:
https://docs.google.com/forms/d/1npYNwBZDJzEULy9fh5N-AtgTAkJxWObCHvd4xX4cBSQ/edit

3.6 - A Comissão Organizadora divulgará a programação geral do Seminário, bem como
coordenará as inscrições, certificações e apoio aos proponentes de atividades acadêmicas;
4. Das inscrições de participantes:

4.1 - As inscrições de participantes nas diversas atividades acadêmicas complementares
serão realizadas através de formulário eletrônico disponibilizado pela Comissão
Organizadora, no período de 01 a 05 de julho de 2020;
4.2 - Público alvo - poderão inscrever-se no evento, todos os membros da Comunidade
Acadêmica da Universidade do Estado da Bahia - UNEB - DCHT XIX - Camaçari,
apresentando seu número de matrícula funcional ou acadêmica e indicando as atividades
que desejam participar;
4.3 - Da comunidade externa - as vagas destinadas à comunidade externas serão indicadas
pelos proponentes, quando da submissão das AAC, sendo assegurada a preferência aos
membros da comunidade acadêmica, nos casos de demandas superiores à oferta de vagas;
4.4 - Da certificação - os critérios de emissão de certificadas constarão das propostas de
AAC e para fazer jus aos mesmos os participantes se comprometem a observá-los.
5. Da Certificação
Serão fornecidos certificados de participação no evento como apresentador, debatedor ou
ouvinte
6. Disposições Gerais

As dúvidas e questões gerais não previstas neste edital poderão ser dirimidas pela
Comissão organizadora, sempre que acionada por requerimento do interessado.

7. Calendário Geral do Seminário Interdisciplinar
Divulgação do Seminário Interdisciplinar para a Comunidade
Acadêmica
Publicação do edital
Prazo de inscrições de atividades pelos proponentes
Prazo para planejamento das atividades
Prazo de inscrição de participantes nos eventos
Período do Seminário

Camaçari, 17 de junho de 2020.

Kátia Silene L. de S. Albuquerque
Diretora Pró - Tempore
UNEB/ DCHT– Campus XIX
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