Edital 1º ANO -02/2018
Entrega de artigos – 3º Bimestre
1. Valor 4,0 pontos com peso 2 válidos para a nota de N1 N2, sendo:
a. Formato ABNT no texto (fonte, espaçamento, alinhamento, regra para citação). 1,0
pontos (0,5 cada item)
b. Capacidade de argumentação frente ao tema analisado de forma coerente e coesa. 2,5
pontos
c. Folha de Bibliografia e anexos no formato ABNT (consulte a ABNT). 0,5 pontos
d. O gênero textual deve seguir os critérios de uma dissertação com análise dos
gráficos e tabulação de dados produzidos a partir do questionário;
e. Base teórica (caso não tenha o trabalho será invalidado) com autores da filosofia
e/ou sociologia, caso não tenha o valor do trabalho será de até 1,0 (um ponto);
f. Não fuja do tema proposto. Caso isto aconteça, o artigo terá valor máximo de 1,0
ponto;
g. Individual ou até três pessoas;
h. Impresso, encadernado e entregue ao professor da disciplina. Não receberei artigos
por e-mail.
i. Conter nome, data, instituição, local, turma, disciplina, professor e tema pesquisado;
j. Incluir Capa (incluir o tema pesquisado), Contracapa, Sumário (com as páginas),
Introdução, parte textual (Fundamentação Teórica, Análise dos Dados,
conclusão), Apêndice, Anexos e Referências Bibliográficas.
k. Paginar o trabalho a partir da introdução, começando na página quatro (4).
l. Formatar página A4: Margem superior3 cm; Esquerda 3 cm; Inferior 2 cm; Direita
2 cm. Fonte Arial ou Times 12 com entrelinhas 1,5.
m. Máximo de 30% de citação para produção do artigo. Setenta por cento (70%) ou mais
deve ser autêntico do aluno. Caso o artigo exceda mais de 50% de textos copiados da
internet ou outros trabalhos já publicados, o(s) artigo(s) do(s) aluno(s) em questão
será(ão) considerado(s) plágio, portanto, invalidado;
n. DE 3 A 12 LAUDAS PARA PRODUÇÃO DO TEXTO (já incluindo as citações). Caso
exceda, terá uma penalidade de 1,0 ponto por lauda a mais;
o. O texto deve ser digitado e impresso na cor preta.
p. Obrigatório a inclusão da folha de Anexo (observe regras ABNT);
q. No CASO DE PLÁGIO a nota do artigo será zero (0,0);
r. Em Anexos: Incluir objeto de análise (questionários, fotos, matérias de revistas);
s. Em Apêndices: Incluir gráficos produzidos pelo aluno;
t. Em Referências Bibliográficas: colocar as fontes pesquisadas (livros, sites, anotação
das aulas);
u. Usar o questionário fornecido pelo professor e incluí-lo em Anexos.
v. A amostragem de entrevistados precisa ser igual ou maior (≤ 40) que quarenta
indivíduos.
w. Cada questionário precisa conter a identificação do indivíduo pesquisado;
x. O artigo só será aceito até a data estabelecida (24/09/2018).
y. Tema: Família e Sexualidade.
z. Data da entrega dos trabalhos em sala: 24 de setembro
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Orientações
Ser ou não Ser: a questão do Suicídio

Obs: O questionário deve ser aplicado usando a ferramenta Google Docs e
produção dos gráficos.
Nome do(a) entrevistado(a): ________________________________
1. Você conhece algum caso de suicídio em sua cidade?
a) Sim
b) Não

2. Tendo em vista que vivemos em sociedade, você considera que a razão para viver
a) é mais social, pois a sociedade aponta para os objetivos da vida de cada um de nós.
b) é mais individual, pois cada um busca em si a razão de existir.
3. Dentre os principais motivos para viver a vida, considero o mais importante:
a) Minha vida (aquilo que gosto de fazer).
b) Questões religiosas (Deus, ministérios).
c) Minha família.
d) Trabalho e amigos.

4. Como me sinto a respeito de mim e minha felicidade:
a) Estou feliz, pois me sinto bem comigo, apesar das dificuldades da vida.
b) Estou bem, mas, não feliz, pois a felicidade não depende só de mim.
c) Sinto-me um pouco triste (ou depressivo), pois a sociedade é muito má e não se
importa realmente com as pessoas.

5. No que se refere as razoes que levam alguém ao suicídio, considero a maior
delas:
a) O alcoolismo.
b) Limítrofe ou Personalidade anti-social.
c) Fatores externos como falta de emprego, bullying, ou vítima de violência física.
d) Depressão.
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