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I Concurso Luiz Antônio Barreto de Monografias 

Edital nº 001/2015  

 

 

Cláusula I - Disposições Gerais 

 

1.1 O Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura vem por meio deste tornar púbico 

o edital nº 001/2015 do I Concurso Luiz Antônio Barreto de Monografias, tendo 

como objetivos: 

 Focalizar e valorizar o papel do estudante como aquele que busca a qualidade 

científica no processo de aprendizagem; 

 Estimular, entre os estudantes, a formação profissional e humanística, a 

produção científica, a participação na vida acadêmica da Universidade, 

contribuindo para a produção do conhecimento; 

 Valorizar a pesquisa interdisciplinar a partir do tema gerador, despertando o 

pensamento científico na comunidade universitária, através da investigação e 

produção do conhecimento. 

 

1.2. Estão aptos a participar do I Concurso Luiz Antônio Barreto de Monografias 

estudantes de graduação e pós Graduação, que estiverem: 

I. Regularmente matriculados em qualquer IES do país, apresentando no 

momento da inscrição, documento que confirme a matrícula do aluno 

(comprovante de matrícula, histórico escolar ou horário); 

II. Alunos recém-formados que tenham apresentado/defendido suas 

monografias no semestre do concurso. Também será exigido 

documento (diploma, ata de defesa ou histórico escolar) que comprove 

a situação acadêmica deste. 

1.3. Cada concorrente poderá participar com apenas um trabalho monográfico. 
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Cláusula II - Dos Requisitos para Inscrição da Monografia 

2.1. As inscrições serão realizadas presencialmente no Instituto Tobias Barreto de 

Educação e Cultura entre os dias 15 de setembro e 15 de outubro de 2015, das 09:00 às 

12:00  e das 14:00 às 18:00 horas. O Instituto fica localizado no segundo andar da 

Biblioteca Jacinto Uchôa da Universidade Tiradentes, no Campus Farolândia. 

 

2.2. A taxa para inscrição é de R$ 20,00 (vinte reais), a ser paga no ato da inscrição.  

 

2.3. No momento da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes documentos:  

I-  Ficha de inscrição; curriculum lattes; comprovante de matrícula ou 

diploma, uma via impressa da monografia, precedida de folha de 

rosto da qual se fará contar o nome do autor (es) e o título do 

trabalho;  CD-ROM não regravável contendo o conteúdo integral da 

monografia, salvo em arquivo tipo word, e outro em extensão PDF. 

O arquivo magnético deverá ser idêntico à monografia impressa. 

II- Poderão ser solicitados outros documentos à rigor da comissão 

organizadora. 

III- Declaração de autoria e de autorização para a publicação. 

 

2.4. O texto apresentado deverá ser inédito, original, individual e/ou coletivo (com no 

máximo 3 participantes)
1
, observando as seguintes exigências: 

I – O tema da monografia será – Sergipe por entre memórias, histórias e 

culturas.  

II - As monografias deverão ser escritas em língua portuguesa, observando o 

padrão da norma culta e as regras da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas- ABNT, N° 14.724/2011. 

III - O texto deverá respeitar a seguinte formatação: Os textos devem ser 

enviados em Língua Portuguesa conforme o Novo Acordo Ortográfico que 

passou a vigorar em janeiro de 2009. A página de tamanho A4, com espaço 

                                                           
1
 Mesmo sendo de 3 (três) autores, há apenas a premiação estipulada no Art. XVII deste edital.  
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entrelinhas de 1,5cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, e as margens: 

superior e esquerda 3cm, margens inferior e direita 2cm. Os arquivos da 

submissão (2) devem estar no formato Microsoft Word (.doc) e em Pdf.. 

IV - As monografias deverão ter no mínimo 20 e no máximo 30 páginas, 

excluídas capa, folha de rosto e referência. 

 

2.5. Serão desclassificadas, imediatamente, as monografias que já possuam publicação 

prévia parcial ou total e/ou constatadas como plágio, seja este total ou parcial. 

 

Cláusula III - Da Avaliação 

 

3.1. A avaliação das monografias será realizada por uma comissão constituída de 

professores doutores da área das ciências humanas e sociais e sociais aplicadas. 

3.2. Os examinadores considerarão como critério de avaliação a coesão, a coerência, a 

originalidade do tema e o argumento desenvolvido. 

3.3. Sob nenhuma hipótese serão apreciados trabalhos entregues em desacordo com as 

normas deste edital. 

3.4. O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade de seus autores, cabendo 

este assinar a declaração solicitada no Item 2.3 deste edital, cujo modelo segue em 

anexo.  

 

Cláusula IV - Do resultado 

 

4.1. A divulgação dos resultados será feita através do site oficial da Universidade 

Tiradentes (www.unit.br) no dia 15 de novembro de 2015. 

4.2. O vencedor do concurso será informado do resultado por correspondência 

eletrônica ou por contato telefônico, além do site www.unit.br. 

4.3. A data e o local de premiação serão posteriormente definidos pela Comissão 

Organizadora. 

4.4. Das decisões dos examinadores não caberão recursos. 

 

 

http://www.unit.br/
http://www.unit.br/
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Cláusula V - Da Premiação 

 

5.1. Os autores das três (03) monografias mais bem pontuadas receberão os prêmios 

abaixo mencionados: 

I – Primeiro lugar: 1 Notebook e a publicação da sua monografia no 

Caderno de Graduação da Universidade Tiradentes;  

II – Segundo lugar: 1 Smartphone e a publicação da sua monografia no 

Caderno de Graduação da Universidade Tiradentes; 

IV- Terceiro lugar: 1 Tablet e a publicação da sua monografia no 

Caderno de Graduação da Universidade Tiradentes; 

V- Tais prêmios foram obtidos com os recursos da Universidade 

Tiradentes-UNIT. 

 

Cláusula VI - Disposições Finais 

 

6.1. A UNIT/Instituto Tobias Barreto de Educação e Cultura poderá editar, publicar, 

reproduzir e divulgar, por quaisquer meios, o conteúdo dos trabalhos inscritos, total ou 

parcialmente, a qualquer tempo. 

 

6.2. Os casos omissos neste edital serão decididos pela Comissão Organizadora. 

 

Organizadores: 

Raylane Andreza Dias Navarro Barreto- PPED- ITBEC/UNIT 

Joaquim Francisco Guimarães- Bolsista Procaps-UNIT 

Laísa Dias Santos- Bolsista Capes/Fapitec-SE, UNIT 

Luzianne dos Santos- Bolsista Fapitec-Se, UNIT 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: 

 

 

Instituição de 

Ensin 

o Superior: 

Formação:  

 

                                                                  Matricula 

CPF:  R.G.:  

Endereço:  

Bairro:  Cidade:  Estado:  CEP:  

Telefone:        

E-mail:   

Título da Monografia: 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

Aracaju,___ de ___________de 2015 
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DECLARAÇÃO 

 

Eu/Nós________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ declaro (amos) para os devidos fins do Concurso 

Luiz Antônio Barreto de Monografias, que sou (omos) autor (es) da monografia 

intitulada_______________________________________________________________

______________________________________________________________. Desse 

modo, ao tempo em que reconheço (emos) a autoria da mesma, autorizo (amos) a sua 

publicação em revistas ou periódicos científicos, como parte da premiação do referido 

concurso.  

 

 

 

_______________________________________ 

(Nome do candidato) 

_______________________________________ 

(Nome do candidato) 

_______________________________________ 

(Nome do candidato) 

 

 

Aracaju, ____ de ________________ de 2015 

 

 

 

 

 

 


