DIRECÇÃO ACADÉMICA

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA AS I JORNADAS CIENTÍFICAS DO ISCED
I. Introdução
O Instituto Superior de Ciências e Educação à Distância (ISCED) é uma instituição privada de
Ensino Superior à Distância, criado pelo Decreto nº 41/2014 de 15 de Agosto, com sede na
cidade da Beira e centros de Recursos em todas as Províncias do País.
Com aproximadamente três anos de funcionamento o ISCED vai realizar nos dias 2 e 3 de
Setembro de 2017, ou seja, na IV Sessão Presencial, as 1ªs Jornadas Científicas (JCs) sob o Lema:
``Pela promoção da iniciação da Investigação Científica na Comunidade Académica do ISCED ``
numa perspectiva da aplicação do uso dos métodos e das técnicas de pesquisa.

II. Objectivos das Jornadas Científicas
•

Encorajar a prática de investigação científica na Comunidade Académica do ISCED;

•

Incentivar a promoção de iniciativas de Investigação Científica dirigida aos estudantes e
docentes do ISCED;

•

Contribuir para o desenvolvido sustentável do País com base na investigação Científica;

III. Requisitos de participação
A Participação nas Jornadas Científicas é obrigatória para todos os estudantes do 3º ano e
docentes e facultativa para os estudantes do 1º e 2º ano respectivamente. A destacar que a
participação para a apresentação de um tema é condicionada à inscrição que decorrerá de 03 a
21 de Julho de 2017.

IV. Cronograma de Actividades
•

Submissão dos Trabalhos de Pesquisa e Projectos de Investigação: até às 24:00 hora do
dia 21 de Julho de 2017;

•

Avaliação dos Trabalhos de Pesquisas e Projectos de Investigação pela comissão
científica dos departamentos: 28/07/2017;

•

Submissão dos trabalhos de Pesquisa e Projectos de Investigação com recomendações:
até às 24:00 hora do dia 05 de Agosto de 2017;

•

Divulgação do programa das Jornadas Científicas: 25/08/17

•

Realização das Jornadas Científicas: 02 e 03/09/17;

•

Avaliação e publicação dos resultados: 11/09/17.

NOTA BEM: OS TRABALHOS DE PESQUISA E PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO DEVERÃO SER
ENVIADOS PARA O EMAIL: JORNADASCIENTIFICAS@ISCED.AC.MZ
V. Comissão Organizadora
Em cada Centro de Recursos, o Gestor e sua equipe se encarregam de organizar e orientar o
Evento, sob coordenação da Direcção Académica do ISCED.
VI. Avaliação dos trabalhos de Pesquisa e Projecto de Investigação


Cabe a cada departamento criar a(s) sua(s) comissão(ões) científica(s) para avaliação dos
trabalhos a serem apresentados nas Jornadas Científicas;

VII. Temas para as JCs


Os temas para as Jornadas Cientificas deverão ser escolhidos pelos estudantes com base
nas linhas de pesquisa do ISCED;



No entanto, os estudantes ou tutores poderão apresentar trabalhos abordando outras
áreas que sejam consideradas importantes para a academia, desde que as mesmas
sejam aprovadas pela Comissão Cientifica do departamento.



As linhas de pesquisa poderão ser encontradas na Plataforma Moodle.

VIII.


Tipos de trabalhos a serem apresentados

Investigação – Apresentação de Projectos, resultados preliminares ou finais de
Investigação feita em áreas temáticas que fazem parte das Linhas de Pesquisa do ISCED
ou em outras áreas de interesse académico;



Experiências – Apresentação de “Boas práticas” ao nível de projetos de intervenção
social e de desenvolvimento ao nível local. Sendo as Jornadas Científicas uma actividade
importante para a academia espera-se que essas intervenções ou projetos tenham uma
estratégia e metodologia próprias para que sejam de fácil transferência e estudo.

IX.

Local de Realização das Jornadas

As Jornadas Científicas serão realizadas nos locais de realização dos exames.

X.

Normas para apresentação do Trabalho de Pesquisa ou Projecto de Investigação nas
Jornadas Cientificas
Trabalho de Pesquisa

Projecto de Investigação

Capa

Capa

Índice

Índice

Resumo

Resumo

Introdução

Introdução

Revisão Teórica

Revisão Teórica

Metodologia

Metodologia

Apresentação de Resultados

Cronograma

Análise e Discussão dos Resultados

Resultados esperados

Conclusão

Considerações Finais

Bibliografia/Referências Bibliográficas

Bibliografia/Referências Bibliográficas

Anexos

Anexos

• Título: deve ser apresentado em Português e reflectir aquilo a que se refere o estudo
com o número máximo de até 10 palavras;
• Resumo: deve ser em Português com no máximo de 200 palavras. Palavras-chave:
após o resumo com um máximo de 3 palavras-chaves em português;
• Introdução – com uma breve contextualização, objectivo ou finalidade da investigação
e problema de estudo;
• Revisão da Literatura: discussão teórica da temática em estudo com base em diversos
autores;
• Metodologia – Procedimentos metodológicos básicos: participantes/seleção da
amostra ou de casos, métodos e as técnicas usadas para recolha e análise dos dados;
• Resultados – dados estatísticos ou empíricos;
• Analise e Discussão dos Resultados – Analise ou confrontação dos resultados obtidos
a luz do referencial teórico;
• Conclusão ou considerações finais;
• Referências bibliográficas: lista de obras consultadas bem como as citações usadas
para elaboração do trabalho, com base nas normas APA.

NB: O TRABALHO DEVE CONTER ENTRE 10 A 15 PÁGINAS, INCLUINDO A REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS OU BIBLIOGRAFIA.

