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FACULDADE DOM ADELIO TOMASIN
I JORNADA ACADÊMICA

EDITAL Nº 10/2020

A Direção Geral e Comissão Científica Organizadora da I JORNADA

ACADÊMICA FACULDADE DOM ADELIO TOMASIN – FADAT, tornam

pública a realização da I JORNADA ACADÊMICA, que será realizada no

período de 26 a 30 de novembro de 2020, na modalidade on-line.

1. Objetivo

Compartilhar saberes e experiências que integrem ensino, pesquisa e

extensão de graduação e pós-graduação em prol da ciência e do desenvolvimento

científico;

2. Justificativa

Com o tema “Ciência e Saber na contemporaneidade: um olhar para o

futuro”, a I JORNADA ACADÊMICA FADAT, reúne palestras magnas,

painéis, júri simulado e oficinas temáticas.

3. PÚBLICO-ALVO

Alunos, docentes da FADAT e demais instituições de ensino superior.

4. ÁREAS DO CONHECIMENTO DA JORNADA ACADÊMICA -

 Direito
 Gestão

5. INSCRIÇÕES
As inscrições para participação no evento serão realizadas entre os dias
13/11/2020 e 25/11/2020, através do endereço eletrônico:
www.fadat.edu.br .

6. CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO
6.1 Os certificados do evento estarão à disposição para o participante no
site : www.fadat.edu.br , em até 05 dias após o evento.

6.2 O certificado será fornecido em formato padrão, sem possibilidades de

http://www.fadat.edu.br
http://www.fadat.edu.br
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alteração no seu layout, texto, conteúdo e demais propriedades;

6.3 O certificado é disponibilizado baseado nas informações cadastradas no
sistema;

6.4 Até o encerramento do evento não serão emitidas declarações de participação
na JORNADA ACADÊMICA;

6.5 Os certificados dos minicursos, palestras serão disponibilizados aos alunos
que realizarem as inscrições no site do evento para o recebimento do certificado
a presença deverá ser confirmada no evento, por meio de link direcionado nas
atividades.

6.6 A carga horária do certificado dependerá das atividades desenvolvidas pelo
participante de acordo com a tabela abaixo.

Carga Horária Descrição

30 Participação (Palestra Magna + Palestra de Encerramento + Painéis +
Oficinas + Júri Simulado)

7. CRONOGRAMA

7.1 As atividades que compõem a I JORNADA ACADÊMICA DA FADAT
ocorrerão conforme o cronograma na tabela abaixo.

Atividade Período

Inscrição como participante 13 a 25.11.2020

Divulgação da Programação de Palestras e
Oficinas 17.11.2020

Evento 26 à 30.11.2020

Liberação do link para impressão dos certificados 07.12.2020

*Obs.: As salas para apresentação dos trabalhos serão divulgadas na homepage da
FADAT

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Com a inscrição, o candidato declara conhecer e estar de acordo com

todas as normas contidas neste Edital.

8.2 As demais informações encontram-se no site: : www.fadat.edu.br .
8.3 Para maiores informações, enviar e-mail para o endereço:
jornada@fadat.edu.br

http://www.fadat.edu.br
mailto:jornada@fadat.edu.br


3

.

8.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do evento.

9. Comissão Científica I JORNADA ACADÊMICA DA FADAT

Francisco das Chagas da Silva

Cibele Faustino

José Nilson Ferreira Gomes Filho

Gabinete da Direção Geral da Faculdade Dom Adélio Tomasin - FADAT.

Quixadá, 03 de novembro de 2020.

Dom Adélio Tomasin
Diretor Geral


