REGULAMENT O PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
As Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul (SP), da Fundação
Municipal de Educação e Cultura, através do Núcleo de Pesquisa e
Extensão

(NUPEX),

torna

público

o

presente

regulamento

para

apresentação dos trabalhos e convida os interessados a apresentar seus
trabalhos de cunho científico, nos termos aqui estabelecidos e, em
conformidade, com o mesmo.

1 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
a) Os autores, no momento da inscrição, deverão optar pela forma de
apresentação do trabalho no evento: comunicação oral ou pôster;
b) Os trabalhos inscritos nos Programas Institucionais de iniciação
científica, PIBIC, entre outros, deverão ser apresentados na forma de
comunicação oral;
c) Os trabalhos serão agrupados de acordo com as grandes áreas do
conhecimento:
·

Ciências Exatas e da Terra;

·

Ciências Biológicas;

·

Engenharias;

·

Ciências da Saúde;

·

Ciências Agrárias;

·

Ciências Sociais Aplicadas;

·

Ciências Humanas;

·

Linguística, Letras e Artes;

·

Multidisciplinar.

d) O trabalho que for apresentado, na forma de pôster, terá 15 minutos
para apresentação. Na forma de comunicação oral, o trabalho deverá
ser apresentado em 15 minutos. Após a apresentação (nas duas
formas), haverá 10 minutos para o autor responder perguntas ou
esclarecer dúvidas;

e) Na sessão de pôster, os trabalhos serão apresentados em sessões
temáticas (áreas do conhecimento) e, pelo menos, um autor deverá ficar
disponível durante toda a sessão para apresentar e discutir seu
trabalho com os participantes da banca examinadora;
f)

A

comissão

organizadora

disponibilizará

datashow

para

as

comunicações orais.

2 AUTORES DOS TRABALHOS
a) Poderá se inscrever por trabalho até cinco autores, mais um
orientador;
b) Cada autor poderá postar até cinco trabalhos e, apresentar dois;
c) O orientador não pagará taxa de inscrição e, não há limite de
orientandos para participar do Fórum;
d) Ficará critério do grupo a escolha de quem irá apresentar o trabalho:
poderá ser um ou dois autores. O importante é que não ultrapasse o
tempo máximo de apresentação (15 minutos);
e) Na postagem do resumo do trabalho, incluir o número de inscrição de
cada autor e incluir o orientador, para que todos possam constar na
lista de apresentadores, nos Anais e receber certificado.
OBSERVAÇÃO
ü Caso o trabalho não seja aprovado de acordo com o regulamento
do Fórum, os inscritos terão direito a um certificado como
ouvinte, desde que comprovada a presença no evento.
ü O inscrito que tiver o trabalho aprovado e apresentado no Fórum
receberá um certificado de participação, com carga horária de 30
horas de atividades, a inclusão do resumo nos anais do FÓRUM e
concorrerá à premiação dos melhores trabalhos do evento.

3 CRITÉRIOS PARA ENVIO DOS TRABALHOS
Primeiro passo: fazer inscrição do evento pelo site da FUNEC e gerar o
boleto bancário. Cada autor deverá fazer a sua inscrição;

Segundo passo: efetuar o pagamento do boleto em qualquer agência
bancária ou na tesouraria da FUNEC. Se o trabalho possuir dois ou
mais autores, efetuar o pagamento de todos os boletos;
Terceiro passo: postar o resumo de acordo com as normas do Fórum,
juntamente com números de inscrição de todos os autores, gerados no
boleto de pagamento, mais o nome do orientador.
OBS: Caso o resumo do trabalho for postado mais de uma vez, somente
será considerado o primeiro que for enviado.

4 ANÁLISE, APROVAÇÃO E JULGAMENTO DOS TRABALHOS PARA
APRESENTAÇÃO
Serão aceitos resultados de pesquisa original e de revisão.
Os trabalhos serão submetidos à comissão de avaliação do evento e,
seguirá as seguintes etapas:
Etapa 1: Análise dos trabalhos de acordo com o regulamento do Fórum;
Etapa 2: Divulgação dos trabalhos aprovados para a participação no 2º
Fórum de Iniciação Cientifica da FUNEC (FIC/FUNEC), que será feita
pelo site da instituição até 10 de outubro de 2011.

5 NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS
Resumo deve ter entre 200 e 250 palavras,
Deverá

constar

no

resumo:

introdução;

objetivos;

metodologia;

resultados e discussão e conclusão
Palavraschave: no máximo 4.

6 NORMAS PARA CONFECÇÃO DOS PÔSTERES
a) Título (fonte Times New Roman, negrito, tamanho: mínimo 36,
máximo 58)
Nome (s) do (s) autor (es) (alinhado à direita, fonte Times New Roman,
tamanho: mínimo 30, máximo 40).
Nome do orientador (alinhado à direita, fonte Times New Roman,
tamanho: mínimo 30, máximo 40 ).

Pôster com até 750 palavras. Espaço entre linhas simples, fonte Times
New Roman, tamanho: mínimo 30, máximo 40.
Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados e discussão; Conclusão
Palavraschave: no máximo 4.
Referências (norma ABNTNBR 6023)
Nota de rodapé (tamanho 16)
b) Normas técnicas
A citação incluída no pôster deve estar de acordo com a NBR 10520
(Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT). O mesmo critério se
aplica às referências regidas pela NBR 6023. Somente as obras citadas
no corpo do pôster poderão ser referenciadas. Utilizar fonte Times New
Roman, tamanho 16, para as referências.
c) Formatação
0,90 centímetros de largura ou 0,75 cm ou aproximado.
120 centímetros de altura ou 100 cm ou aproximado
d) Quadros, gráficos, figuras (imagem)
Todos quadros, gráficos, figuras devem ser legendados, segundo a
recomendação

da

Associação

Brasileira

de

Normas

Técnicas,

NBR14724. As legendas devem ser escritas usando a fonte Times New
Roman, tamanho 16. A localização da legenda é abaixo da imagem. As
tabelas são regidas pelas normas tabulares do IBGE. As figuras,
quadros, gráficos e tabelas devem estar próximas a sua citação e
centradas no corpo do texto.

7 DIREITOS AUTORAIS
Os trabalhos inscritos poderão, a critério da Comissão Organizadora do
2º Fórum, ser divulgados, ou mesmo, publicados, sem qualquer
pagamento

de

direitos

autorais

aos

seus

autores

que,

ao

se

inscreverem, estão cientes do caráter de serviço à comunidade, sem fins
lucrativos, de que se reveste o 2º Fórum Científico.

8 Os casos omissos a este regulamento serão avaliados pela Comissão
Organizadora do Evento.

