EDITAL Nº 01 DE 28 DE AGOSTO DE 2018
X SEMANA CIENTÍFICA – CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE:
MÚLTIPLOS SABERES E ATUAÇÕES
III COLÓQUIO INTERNACIONAL – DIVERSIDADE, AÇÕES AFIRMATIVAS E
CIDADANIA
1. APRESENTAÇÃO
Os diretores e demais coordenadores de Cursos, Pós-graduação e Núcleos da Faculdade do
Vale do Itapecuru tornam público o edital de abertura de inscrições para participação na X
SEMANA CIENTÍFICA e III COLÓQUIO INTERNACIONAL DA FACULDADE DO
VALE DO ITAPECURU (FAI), eventos que visam promover a culminância da pesquisa,
do ensino e da extensão por meio da produção científica e do debate crítico, metas precípuas
desta IES junto à sociedade.
2. OBJETIVO
Promover a pesquisa científica, divulgando seus resultados, bem como o debate interativo
entre docentes, acadêmicos de graduação e de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) e
demais interessados.
3. PÚBLICO-ALVO
Acadêmicos, docentes e pesquisadores.
4. DATA DE REALIZAÇÃO
A X SEMANA CIENTÍFICA e III COLÓQUIO INTERNACIONAL DA FACULDADE DO
VALE DO ITAPECURU (FAI) serão realizados nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2018.
5. PROGRAMAÇÃO
CREDENCIAMENTO
22, 23 e 24/10, das 14h às 21h
1º DIA 24/10/2018 (quarta-feira)
19h – 20h: Cerimonial de abertura
20h – 22h: Palestra Magna: Pesquisa científica e projeção profissional
Palestrante: Dr. Guilherme Antônio Lopes de Oliveira (o doutor mais jovem do Brasil)
2° DIA – 25/10/2018 (quinta-feira)
14h – 16h: Seminários temáticos (apresentações orais)
16h – 18h: Mesas redondas
18h – 20h: Palestras

20h – 22h: III Colóquio Internacional: Diversidade, ações afirmativas e cidadania
3° DIA – 26/10/2018 (sexta-feira)
14h – 18h: Minicursos
18h – 20h: Seminários temáticos (mesas redondas e comunicações orais: professores e
acadêmicos)
20h – 22h: Apresentação cultural
6. INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS
6.1 Cronograma de inscrição:
Período para inscrição de participantes com apresentação de trabalho: a partir da data do
lançamento deste edital até o dia 15/10/2018.
Período de divulgação dos trabalhos selecionados: 15/10/2018 a 22/10/2018;
Período de inscrição para participantes sem apresentação de trabalho: a partir da data do
lançamento deste edital até o dia 15/10/2017.
6.2 O participante que apresentar trabalho deverá realizar sua inscrição no site do evento e
anexar no ato da inscrição o RESUMO EXPANDIDO (conferir as normas no Anexo I).
6.3 O participante com ou sem apresentação de trabalho deve obrigatoriamente pagar a taxa
de inscrição e, somente depois de efetivada, poderá inscrever-se no evento, seguindo as
orientações apresentadas no site http://semanacientificafaiisec.com.br
6.4 Investimento: R$45,00 (graduandos) com apresentação de trabalho e participação nas
atividades programadas; R$ 40,00 (graduandos) sem apresentação de trabalho e com
participação nas atividades programadas; R$ 50,00 (pós-graduados) com apresentação de
trabalho e com participação nas atividades programadas; R$ 45,00 (pós-graduados) sem
apresentação de trabalho e com participação nas atividades programadas. A taxa deverá ser
paga por meio de boleto bancário. Em caso de dúvida a respeito do processo de inscrição, o
participante deverá ligar para o número (99) 3421- 8000.
6.4.1. Os graduandos da FAI, em específico, poderão apresentar mais de um trabalho pagando
o valor de uma única inscrição (R$45,00). No entanto, deverão submeter obrigatoriamente os
dois resumos expandidos respectivos às apresentações.
6.5 O autor, cujo trabalho for indeferido pelo Comitê de Avaliação de Mérito Científico,
não terá direito à restituição da taxa de inscrição, porém fica assegurada sua participação
como ouvinte nas atividades programadas, bem como o recebimento do certificado de
participação. Todos os certificados (de apresentação e de participação) estarão disponíveis no
site http://semanacientificafaiisec.com.br, por um período de 90 dias. Após o referido prazo, a
FAI estará isenta da responsabilidade de emitir certificado de apresentação e de participação
na X SEMANA CIENTÍFICA.
6.6 Somente os participantes inscritos com frequência igual ou superior a 75% nas atividades
da X SEMANA CIENTÍFICA e III COLÓQUIO INTERNACIONAL terão direito a
certificado de participação.
6.7 Os autores com trabalhos aprovados, após a apresentação, poderão imprimir no site
http://semanacientificafaiisec.com.br os certificados, bem como terão seus trabalhos
publicados nos Anais do evento.

7. ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
7.1 Os trabalhos inscritos deverão ser inéditos e elaborados rigorosamente de acordo com as
normas estabelecidas conforme o Anexo I deste edital, obedecendo ao padrão culto da Língua
Portuguesa. Se graduando, o(a) autor(a) deverá ser, preferencialmente, orientado(a) por um
professor. Os trabalhos podem ser relacionados aos temas gerais dos eventos ou associados
aos EIXOS TEMÁTICOS propostos neste edital no Anexo V. Os trabalhos serão
apresentados em horário e em salas que serão divulgadas antecipadamente pela Comissão
Organizadora.
7.2 Os trabalhos serão apresentados na modalidade Comunicação Oral, segundo o Anexo II,
desde que o Resumo Expandido seja aceito pelo Comitê de Avaliação de Mérito Científico.
7.3 Não serão aceitos trabalhos fora do prazo e que estejam em desacordo com as normas
estabelecidas neste edital. Antes de submeter o resumo, é obrigatório que os autores façam a
revisão gramatical, corrijam falhas de digitação e de conteúdo e observem se todos os dados
estão corretos e em conformidade com as normas contidas no Anexo I deste edital. A falta de
zelo e o excesso de erros implicarão a recusa do trabalho. O Comitê de Avaliação de Mérito
Científico não poderá fazer, em hipótese alguma, qualquer alteração no texto submetido.
7.4 Em se tratando de trabalho submetido em coautoria, fica esclarecido que no certificado
constará apenas o(s) nome(s) do(s) autor(es) que fizer(em) a apresentação oral. Para efeito de
publicação, no entanto, constará o nome de todos os autores, desde que todos estejam com as
taxas pagas. Serão aceitos trabalhos com, no máximo, três autores. Se a coautoria for entre
aluno(a) e professor(a), este(a) último(a) estará isento(a) da taxa de inscrição se, em
específico, fizer parte do quadro docente da FAI;
7.5 O(s) autor(es) do texto submetido e aprovado outorgará, formal e graciosamente, à
Faculdade do Vale do Itapecuru, o direito de publicá-lo.
7.6 Cada autor poderá inscrever, no máximo, dois trabalhos desde que haja compatibilidade
de horário (conferir o cronograma), com taxa de inscrição para cada trabalho submetido,
exceto para aluno da FAI que pagará apenas uma única taxa, ainda que submetam dois
trabalhos.
7.7 O Comitê de Avaliação de Mérito Científico será composto por especialistas de diversas
áreas do conhecimento. Os autores receberão a carta de aceite dos seus respectivos trabalhos
no e-mail fornecido, no período de 20/10/2018 a 23/10/2018.
Direção Geral
Dra. Márcia Regina Serejo Marinho

Direção Acadêmica
Francisca das Chagas Borges Torres da Silva
Núcleo de Pesquisa, Produção e Divulgação Científica (NPPDC)
Rogério Almiro Oliveira Silva

Caxias, 03 de setembro de 2018

ANEXO I
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO
1. O resumo expandido deverá ter, no mínimo, duas e, no máximo, quatro páginas,
incluindo todo o texto, com tabelas, figuras e referências.
2. O texto dos originais deve ser organizado em Título, Autores, Resumo, Palavras-chave,
Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Considerações finais e
Referências.
3. Seguir o modelo de template do resumo expandido no anexo VII.
5. O texto deverá ser escrito em fonte Times New Roman, Papel A4, espaçamento 1,5,
justificado, tamanho 12. A margem superior e a esquerda devem ter 3 cm; a inferior e a
direita, 2 cm; os parágrafos devem ter recuo de 1, 25 cm.
5. As citações de artigos (referências) no texto devem seguir observar a NBR 10520:2002 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
6. Citações de trabalhos extraídos de Resumos e Abstracts, publicações no prelo e
comunicação pessoal não são aceitas na elaboração do resumo expandido.
7. A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos Códigos
Internacionais em cada área. Unidades e medidas devem seguir o Sistema Internacional.
8. O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, utilizando fonte
Time New Roman, corpo 14, em negrito, centralizado com, no máximo, 20 palavras.
9.

A um espaço duplo do Título, devem aparecer os Nomes Completos dos Autores,
separados por ponto e vírgula, em fonte Time New Roman, corpo 12, alinhados à direita,
e grafados somente com as primeiras letras maiúsculas. Fazer nota de rodapé com
número arábico sobrescrito após o último sobrenome de cada autor, para indicar a
afiliação institucional, curso e o endereço eletrônico.

10. Dentro do Resumo expandido, a seção RESUMO deve ter no máximo 200 (duzentas)
palavras, com breves e concretas informações sobre a justificativa, os objetivos, métodos,
e resultados do trabalho. Deverá ser iniciado imediatamente abaixo da identificação do(s)
autor(es). Não deve conter referências bibliográficas. O Resumo deve ser apresentado
com parágrafo único.
11. Imediatamente após o Resumo, seguem-se as PALAVRAS-CHAVE. Na mesma linha,
serão incluídas, no mínimo, três e, no máximo, cinco, palavras ou expressões em
português relacionadas ao tema do trabalho, separadas por ponto. Não há necessidade de
fazer tradução para o inglês do Resumo e das Palavras-chave.
12. Um espaço duplo após as Palavras-chave, vem a seção INTRODUÇÃO que deve ser
breve e conter, no máximo, 1000 (um mil) palavras. Aqui, deve-se justificar o problema
estudado de forma clara, citando ainda problemas, hipótese(s), metodologia e referencial
teórico.
13. Um espaço duplo após a Introdução, vem a METODOLOGIA onde se deve especificar
o objeto pesquisado, o método adotado e a metodologia. Enfatizar detalhes da pesquisa,
descrevendo os procedimentos utilizado à luz do referencial teórico (livros, revistas,
artigos, etc.).
14. A seção RESULTADOS E DISCUSSÃO deve conter os dados obtidos, até o momento,
podendo ser apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. Cabe aqui
apresentar e discutir as inferências obtidas, os resultados da pesquisa, expondo uma visão
particular acerca dos mesmos, questionando-os, justificando-os, explicando-os diante do
contexto no qual a pesquisa está inserida, confrontando-os com a(s) hipótese(s)
levantada(s) e/ou comparando-os com os resultados de outros estudos realizados.
Em caso de uso de imagens, a resolução mínima é de 300 dpi. O espaço entre o texto e
tabelas, quadros ou figuras deve ser duplo. Para fins de padronização, tabelas e figuras não
podem ultrapassar, respectivamente, altura e largura de 7cm e 16cm. Devem estar
inseridas no texto, centralizadas, com títulos na parte superior, tamanho 10,
entrelinhamento simples e numerados sequencialmente em algarismo arábico; o número
deve seguido de travessão e do título da tabela, gráfico, etc. Por exemplo: Figura 1 –
Organização do maquinário; Tabela 1 – Levantamento de dados para curva ABC; Gráfico
2 – Proporção de pessoas filiadas a sindicatos em 2016. A indicação da fonte é obrigatória
e deve vir na parte inferior, tamanho 10, centralizada. Por exemplo: Fonte: IBGE,
Diretoria de Pesquisas, 2016; Fonte: Dados da pesquisa, 2018 (em caso de autoria própria,
seguido do ano). Havendo necessidade, as legendas – na parte inferior, entrelinhamento
simples, em tamanho 10 e acima da fonte – devem ser autoexplicativas, ou seja, o
entendimento das mesmas deve prescindir que se recorra a outras partes do texto.
16. A seção CONSIDERAÇÕES FINAIS deve ser elaborada com o verbo no presente do

indicativo, em frases curtas, apresentando uma visão própria do(s) autor(es) acerca da
pesquisa realizada. É uma retomada criativa do que foi exposto. Não devem ser
adicionados dados novos. Deve-se corroborar, jamais se limitar a repetir os resultados
obtidos.
17. Na seção REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS devem ser listados apenas os trabalhos
mencionados no texto, em ordem alfabética. Para evitar erros, recorrer à NBR 6023:2002,
conforme alguns exemplos abaixo:
UM AUTOR:
SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. Filosofia da arte. São Paulo: Edusp, 2010.
DOIS OU TRÊS AUTORES:
ADES, L.; KERBAUY, R. R. Obesidade: realidade e indignações. Psicologia USP, São
Paulo, v. 13, n. 1, p. 197-216, 2002.
UM TEXTO DE UMA COLETÂNEA
CARVALHO, Marly Monteiro. Qualidade. In: BATALHA, Mário Otávio (Org). Introdução
à Engenharia de Produção. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
DISSERTAÇÃO OU TESE
FANTUCCI, I. Contribuição do alerta, da atenção, da intenção e da expectativa temporal
para o desempenho de humanos em tarefas de tempo de reação. 2001. 130f. Tese
(Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
2001.
ARTIGO DE JORNAL
ADES, C. Os animais também pensam e têm consciência. Jornal da Tarde, São Paulo, p.
4D, 15 abr. 2001.
ANEXO II
2. REGRAS PARA A APRESENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO
As comunicações serão apresentadas no período total de 15 minutos, 10 minutos para
explanação e 5 minutos para perguntas do público. O(s) autor(es) deve(m) estar no local da
apresentação 30 minutos de antecedência (a sala será divulgada com antecedência). Recursos
como notebook, multimídia, banners ou pôsteres ficarão a cargo do participante. Todos os
autores devem obrigatoriamente usar o crachá da inscrição que será entregue no
credenciamento do evento.

ANEXO III
1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃOPARA OS ALUNOS DA FAI
Categoria
Forma de avaliação
Pontuação
As Comunicações Orais Nota de zero a dez na
serão
avaliadas
pelo disciplina de vinculação do
Com apresentação de
professor responsável pelo trabalho apresentado.

trabalho

Sem apresentação de
trabalho

Eixo Temático. As notas
serão
encaminhadas
às
Coordenações dos Cursos.
O aluno participante deverá
fazer relatório de três
atividades. Cada relatório
deverá conter, no mínimo,
20 linhas e, no máximo, 30
linhas digitadas. Trabalhos
plagiados serão zerados.

Nota de zero a dois pontos
como complemento da prova
(NP3)
em
todas
as
disciplinas.

ANEXO IV
2. REGRAS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA ALUNOS DA FAI SEM
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO EVENTO
Os ouvintes – alunos da FAI – deverão apresentar relatórios de três atividades da X
SEMANA CIENTÍFICA e III COLÓQUIO INTERNACIONAL que deverão ser
entregues a um professor segundo escala apresentada pelos coordenadores dos cursos. Cada
relatório deve constar de:
a) Capa como nome instituição, dados do evento, nome e curso do aluno relator;
b) Índice com os títulos das atividades;
c) Relatório com, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas, de cada uma das três
atividades escolhidas. Em páginas distintas, numeradas conforme o índice, deve-se
apresentar o horário, a sala e o(s) nome(s) do(s) palestrante(s); o texto deve expor dados
precisos e reveladores do conhecimento obtido, reproduzindo da forma mais fidedigna
possível aspectos relevantes do trabalho observado. Desse modo, deve ficar evidente a
parte do texto que consta pontos de vista do autor e o posicionamento do relator.

ANEXO V
EIXOS TEMÁTICOS

EIXOS TEMÁTICOS
Inclusão social e
ressocialização de apenados

Direito civil
Direito da família
Direito do consumidor
Direito administrativo
Direito constitucional
Direito da criança e do
adolescente
Gestão da qualidade,
tecnologia, meio ambiente,
sustentabilidade
Gestão de pessoas
Gestão financeira
Formação e prática docente
Literatura Infantojuvenil
Sustentabilidade
Direito civil
Direito da família
Direito do consumidor
Direito administrativo
Direito da criança e do
adolescente
Direito penal
Direito tributário
Inclusão social e
ressocialização de apenados
Gênero e sexualidade
Ações afirmativas e
cidadania
Sustentabilidade, logística
reversa e meio ambiente
Gestão da qualidade e
tecnologia
Empreendedorismo
Planejamento e gestão
estratégica
Administração
mercadológica
Gestão financeira
Gestão de pessoas
Estatística
Controladoria
Contabilidade Geral
Africanidade e cultura
afrodescendente
Abordagem pedagógica do
gênero e da sexualidade
Educação Inclusiva

ANEXO VI

Nome:

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES COM APRESENTAÇÃO DE
TRABALHO
Curso:

RG:

IES:

CPF:

Matrícula (se graduando):

E-mail:

Período (se graduando):

(EM CASO DE COAUTORIA)
Nome:

(EM CASO DE COAUTORIA)
Curso:

RG:

IES:

CPF:

Matrícula (se graduando):

E-mail:

Período (se graduando):
Título do trabalho I:

Título do trabalho II (se submetidos dois resumos):

(PROFESSOR ORIENTADOR)
Nome:

(PROFESSOR ORIENTADOR)
Nome:

RG:

RG:

CPF:

CPF:

E-mail:

E-mail:

Assinatura:

Assinatura:

Curso:

Curso:

IES:

IES:

ANEXO VII
MODELO DE TEMPLATE DO RESUMO EXPANDIDO

TÍTULO
(Times New Roman, 14, maiúsculas, em negrito e centralizado com, no máximo, 20 palavras.
O título deve ser claro e conciso - não ultrapassar três linhas e utilizar parágrafo único).
Autor (a) Nome Sobrenome1; Autor (b) Nome Sobrenome2; Autor (c) Nome Sobrenome3
RESUMO
O resumo deve expor, de forma concisa, a contextualização curta do tema, o objetivo da
pesquisa, o método utilizado e, os principais resultados alcançados, em parágrafo único. É
preciso que o resumo tenha no máximo 200 palavras, em fonte Times New Roman, tamanho
12, alinhamento do texto justificado, espaçamento do corpo do texto 1,0 (simples).
Palavras-chave: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3. Palavra-chave 4.
Palavra-chave 5. (máximo de 5 palavras)
(Um espaço antes do subtítulo - exclua essa nota ao inserir seu texto)
1. INTRODUÇÃO
Este modelo foi preparado usando o editor de texto MS-Word. Para a elaboração do
resumo expandido devem ser rigorosamente respeitados os padrões estabelecidos nos
próximos parágrafos. A forma mais simples de montar o resumo da forma requerida é
substituir o texto do template com o seu texto. Lembrando que no resumo expandido, não
devem ser inseridas fotos, figuras e tabelas, devendo conter apenas o texto.
Na introdução deste resumo expandido deverão conter a delimitação do tema, a
problemática, os objetivos, o referencial teórico e método. Antes de digitar o texto, assegurese que a página está configurada para papel A4 (210 x 297 mm), no modo retrato. As margens
devem ser de 3 cm na borda superior e esquerda e 2,0 cm na borda inferior e direita. Títulos e
subtítulos deverão ser digitados em letras maiúsculas, em negrito, com fonte tamanho 12 e em
Times New Roman, espaçamento simples. Antes do subtítulo, deve ser inserido um espaço
simples. Para o corpo do texto, use Times New Roman – fonte tamanho 12 - espaçamento
simples entre as linhas e texto justificado (com exceção das referências). O resumo deve ter
no mínimo 1000 e no máximo 1500 palavras, incluindo as referências bibliográficas.
Resumos fora desses limites serão recusados. Todo o texto deve ser justificado (com exceção
das referências).
Quanto à formatação, o título e substítulo (caso houver) deverão ser em letra
maiúscula; fonte Times New Roman; tamanho 12, e em negrito. Antes do subtítulo, deve ser

1,2,3

Faculdade do Vale do Itapecurú (curso) e e-mail. (Fonte: Times New Roman, Tamanho 10. Espaço simples,
Justificado)

inserido um espaço simples. A abertura de Parágrafo deve ser 1,5 cm do alinhamento
esquerdo e 0 cm, antes e depois.
No arquivo SEM IDENTIFICAÇÃO, não se esqueça de retirar as notas de rodapé
com os dados dos autores e ao salvar o texto, na aba “Propriedades” insira XXXX, retirando
qualquer marca de autoria.
Citações com até 3 linhas, devem vir no corpo do texto, entre aspas, seguidas pela
referência, no sistema autor, data, página, entre parênteses (SAVIANI, 2009, p. 38) ou no
início da citação: Segundo Saviani (2009, p.38).
Citações longas – com mais de 3 linhas. (Recuo de 4,0 cm da margem esquerda,
fonte Times New Roman – Tamanho 10 - Espaçamento simples). Citações longas –
com mais de 3 linhas. (recuo de 4,0 cm da margem esquerda, fonte Times New
Roman – tamanho 10 - Espaçamento simples) Citações longas – com mais de 3
linhas. (recuo de 4,0 cm da margem esquerda, fonte Times New Roman – tamanho
10).

Texto (Times New Roman - tamanho 12 - Espaçamento simples); Texto (Times New
Roman - tamanho 12 - Espaçamento simples); Texto (Times New Roman - tamanho 12 Espaçamento simples); Texto (Times New Roman - tamanho 12 - Espaçamento simples);
Texto (Times New Roman).
(Um espaço antes do subtítulo - exclua essa nota ao inserir seu texto)
2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta seção os resultados e a discussão do trabalho serão apresentados em
conformidade com a correta interpretação dos dados, articulada com a base teórica. A
formatação da página, dos parágrafos, da fonte são as mesmas descritas na seção anterior.
Lembrando que títulos e subtítulos devem estar em letra maiúscula; fonte: Times New
Roman, tamanho 12; em negrito.
Abertura de Parágrafo: 1,5cm; Texto (Times New Roman - tamanho 12 Espaçamento simples); Texto (Times New Roman - tamanho 12 - Espaçamento simples);
Texto (Times New Roman - tamanho 12 - Espaçamento simples); Texto (Times New Roman
- tamanho 12 - Espaçamento simples); Texto (Times New Roman - tamanho 12 Espaçamento simples); Texto (Times New Roman - tamanho 12 - Espaçamento simples);
Texto (Times New Roman - tamanho 12 - Espaçamento simples).
(Um espaço antes do subtítulo – exclua essa nota ao inserir seu texto)
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As considerações finais e conclusão devem ser breves e responder às questões
correspondentes aos objetivos. Caso seja necessário, podem ser apresentadas as
recomendações e as sugestões para trabalhos futuros.
(Um espaço antes do subtítulo – exclua essa nota ao inserir seu texto)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Devem ser apresentados em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, em espaço
simples, alinhadas apenas à esquerda, separadas por uma linha de espaço 1,0 seguindo as
normas da ABNT NBR 6023/2002. Use o espaço abaixo para referências apenas citadas no
artigo, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
SOBRENOME, Nome. Título do livro: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora, ano.
SOBRENOME, Nome (Org.). Título do livro: subtítulo (se houver). Edição. Local: Editora,
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