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FUNDA<;AO ESPERAN<;A 
INSTITUTO ESPERAN<;A DE ENSINO SUPERIOR 

I Congresso lnternacional de Pesquisa e Ciencia do lespes 

XV Jornada de inicia~ao e Pesquisa Cientifica e Tecnol6gica do lespes 

9 a 11 de maio de 2018 

Tema: Conhecimento e inova~ao para a transforma~ao da sociedade 

EDITAL 

0 Jnstituto Esperanc;a de Ensino Superior - IESPES TORNA PUBLICO o presente edital 
de selec;ao de trabalhos cientificos a serem apresentados no I CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE PESQUISA E ClENCIA DO IESPES (I CIPEC DO IESPES) e a XV JORNADA DE 
INICIA<;AO E PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA DO IESPES, atraves da 
Coordenac;ao de P6s-Graduac;ao, Pesquisa e Extensao da instituic;ao. 0 evento e de caniter 
intemacional, configurando-se em urn espac;o de compartilhamento de saberes com a socializac;ao 
de resultados de pesquisas e trabalhos de extensao desenvolvidos no meio academico. 

OBJETIVOS: 
• Discutir a importancia da ciencia como objeto transformador da sociedade; 
• Disseminar conhecimentos resultantes de pesquisas e estudos em diferentes areas de 

conhecimento; 
• Discutir a pesquisa como fonte do conhecimento em sala de aula e na vida profissional; 
• Analisar o processo de formac;ao do pesquisador; 
• Apresentar e discutir propostas do uso da pesquisa cientifica no processo de transformac;ao 

da sociedade; 
• Promover a iniciac;ao cientifica estimulando os academicos para a socializac;ao do 

conhecimento; 
• Possibilitar a comunidade academica acesso a resultados de pesquisas realizadas pelas 

diferentes Instituic;oes de Ensino Superior (IES). 

Os trabalhos submetidos podem ser das diversas areas, de autoria de estudantes de 
graduac;ao, p6s-graduac;ao lato sensu, mestrado e doutorado. Os interessados em inscrever trabalhos· 
deverao seguir as orientac;oes contidas neste ED IT AL. 

CAPITULO I 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. lo-A inscric;ao de trabalhos cientificos para o I CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
PESQUISA E ClENCIA DO IESPES (I CIPEC DO IESPES) e a XV JORNADA DE 

' 'INICIA<;AO E PESQUISA CIENTiFICA E TECNOLOGICA DO IESPES se dara (mica e 
exclusivamente atraves da inscric;ao no evento via plataforma de inscric;ao e envio de trabalho, em 
concordancia com as normas para apresentac;ao de cada categoria disponivel no evento. 
















