
 



NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA O 7º SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DA FACULDADE DO SUL DA BAHIA-FASB 

 

EDITAL Nº 001/2017 - PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

1 DA APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

A Faculdade do Sul da Bahia –FASB, através do Núcleo de Pesquisa e Extensão –NUPPE, 

incentiva a pesquisa por meio do Seminário de Iniciação Científica -SIC, que ao longo dos seus 07 

anos de realização, tem reunido os resultados da caminhada cientifica de docentes e discentes da 

FASB e demais instituições de ensino do entorno regional. A temática para este ano, é “Sociedade 

e cidadania: inovações tecnológicas em defesa da vida” e tem por objetivo, promover um 

espaço de produção do conhecimento através da pesquisa nas diversas áreas, voltadas para 

resolução  de demandas locais e regionais,  proporcionando reflexões sobre práticas sociais que 

corroborem através de inovações tecnológicas, na defesa da vida.  

Nesta trajetória o SIC/FASB, tem um histórico de mais de 223 trabalhos apresentados e publicados 

nos anais do referido evento, abrangendo todas as áreas em que a FASB oferece cursos de 

graduação e pós-graduação. Além do que o SIC/FASB, tem revelado a cada edição o nível de 

envolvimento da comunidade acadêmica com a missão social da FASB e sua contribuição para o 

desenvolvimento do extremo Sul da Bahia.  

Os resultados alcançados com a realização do SIC/FASB reflete o compromisso dos docentes e 

discentes com a pesquisa, proporcionando significativo avanços qualitativos. Na edição 2017, 

serão apresentados os trabalhos de pesquisas distribuídos através das seguintes linhas de 

pesquisa: Direito, Educação e Sociedade; Tecnologia e Meio Ambiente; Relações sociais, trabalho 

e Economia; Saúde, Meio Ambiente e Tecnologias sociais e Inovação. 

Para este ano, serão selecionados os melhores trabalhos de IC em cada linha  de pesquisa 

proposta, que receberão o certificado de Menção Honrosa 2017. 

A publicação dos Anais do 7º SIC, impresso e eletrônico, pretende ser um importante veículo de 

divulgação do que se faz em favor do desenvolvimento científico do país. 

 

2 INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1 Os trabalhos deverão ser encaminhados na forma de resumo expandido e deverão ser 

submetidos à Comissão Científica até 20 de Agosto 2017, obrigatoriamente e exclusivamente via 

e-mail (sicfasb@ffassis.edu.br). 

 



2.2 Os resumos expandidos deverão ter no máximo 5 folhas, não podendo exceder de tamanho e 

devem ser enviados em formato Word, desde que compatíveis com o Word 2007, permitindo a 

edição do texto.  

2.3 Os trabalhos serão avaliados por uma comissão científica composta por uma equipe 

multidisciplinar que emitirá o parecer “aceito” ou “não aceito”. 

2.4 Taxa de inscrição de R$ 50,00 (cinquenta reais), com desconto de 15% para alunos e egressos 

da FASB. 

 

3  REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO 

Título  

O título deve ser conciso, compreensível e relacionado ao tema da pesquisa. Pode estar alinhado à 

principal conclusão ou ao objetivo geral. Devem ser evitados títulos longos, com nomes de locais e 

datas. Escrever com letras maiúsculas (exceto nomes científicos, que também devem conter 

itálicos), negrito e centralizado. Título digitado em espaço 1,5, fonte tamanho 12, alinhamento 

centralizado. 

 

Autores e orientadores:  

Aqui deverão estar listadas as pessoas que realizaram a pesquisa e redigiram o resumo. Em geral 

o primeiro autor é aquele que concebeu o argumento principal da discussão, aquele em que estão 

embasadas as conclusões. O nome dos autores deve vir acompanhado da identificação de sua 

instituição de origem, cargo e e-mail para contato. Escrever os nomes por extenso e usando caixa 

alta e baixa. Separar cada nome por ponto e vírgula. No nome do orientador, acrescentar titulação 

Msc. ou Dr. E no final, entre parênteses, acrescentar orientador. Espaço simples, fonte tamanho 

12, alinhamento centralizado. 

 

Introdução:  

Descrever uma visão geral sobre o tema abordado no estudo, com definição dos objetivos do 

trabalho e relevância da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Deve conter, no máximo 4 palavras-chave separadas por ponto e vírgula. 

 

Material e métodos/Metodologia 

Descrever como o trabalho foi realizado (procedimentos, estratégias; sujeitos participantes, 

documentos; equipamentos, ambientes; etc.). O método deve conter todos os pormenores 



necessários à repetição da pesquisa de maneira exata. É comum a apresentação do material 

pesquisado, delineamento experimental, procedimentos específicos e os métodos utilizados para 

se analisar os resultados. É importante indicar qual é a população estudada, como foi composta a 

amostra, número de repetições e procedimento de coleta de dados, entre outros. Ao contrário do 

projeto, no resumo o item metodologia deve ser escrito com verbos no passado, visto que a 

pesquisa já ocorreu. 

 

Resultados e Discussão:  

Apresentar os principais resultados obtidos com a aplicação da metodologia escolhida na amostra 

estudada. É importante que se apresente apenas os resultados necessários para embasar as 

conclusões. Utilizam-se tabelas, gráficos e figuras, acompanhados de um texto descritivo dos 

mesmos. Os resultados devem vir acompanhados dos valores estatísticos de significância e/ou 

dados qualitativos. A apresentação dos resultados juntamente com a discussão, requer uma 

descrição dos mesmos com uma análise e/ou comparação destes com a literatura especializada. 

Na discussão se comenta sobre o impacto dos resultados no conhecimento vigente. Se o que foi 

observado vai de encontro ao que diz a literatura, se traz informações contrárias, se acrescenta ou 

modifica aquilo que se sabe sobre determinado assunto descrito nas publicações científicas. Por 

vezes os resultados modificam ou corroboram a literatura de maneira suficiente para que uma nova 

conclusão possa ser obtida. 

 

Conclusão(ões)/Considerações finais:  

Descrever a conclusão dos autores com base nos resultados, relacionando-os aos objetivos da 

pesquisa. Quando os resultados permitem uma generalização da conclusão, deve-se fazê-lo, 

porém quando não permitem é importante que se ressalte que as obtidas são relativas à população 

estudada. 

 

Referências: Citar as mais consultadas. 

 

4 PÔSTER  

O pôster deve ser confeccionado, apenas, depois que o trabalho obtiver a resposta de 

aceitação pelo Comissão Científica do Seminário, ou seja, após o dia 30 de Setembro de 2017. 

Cada pôster será programado para apresentação entre os dias de realização do Seminário, das 19 

às 22h:30min.  



É de responsabilidade do autor a fixação do pôster antes do início da sessão, que começará às 19 

horas. No mínimo 1 dos autores do trabalho deverá permanecer junto ao pôster, durante todo o 

tempo da Sessão, para responder às questões dos interessados. Portanto, se o mesmo autor 

inscrever dois trabalhos, terá de apresentar um em cada dia.  

Na confecção do pôster, o(s) autor(es) ainda deverá(ao) seguir as seguintes instruções:   

a) Tamanho do pôster: Largura: de 90cm (no máximo); Altura: de 1m (no máximo). 

b) No pôster deve constar: título do trabalho, nome(s) do(s) autor(es) e do possível orientador, 

colegiado/instituição do(s) autor(es), cidade/estado e os dados da pesquisa;  

c) Usar fonte (letras) simples e com tamanho que permita a leitura rápida e a dois metros de 

distância. 

d) Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas possíveis. 

e) Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 

apreendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para o pôster despertar o interesse do público. 

f) Para cada trabalho estará reservado no dia de sua apresentação, um painel para fixação, 

identificado com o número do pôster (que será informado no e-mail sobre o aceite do trabalho). 

g) Todos os painéis terão um "gancho" para pendurar pôster com cordão; quem optar por fixar o 

pôster com fita crepe, deve levar a fita necessária (lembrando que neste caso o pôster não pode 

ser muito pesado). 

 

4 ENVIO DOS TRABALHOS 

A Comissão Científica  aprovará apenas os trabalhos que estiverem  de acordo com as normas de 

diagramação e formatação do evento, e que esteja de acordo com os seguintes requisitos: 

4.1 Cada participante poderá submeter e apresentar, até 3 trabalhos, assim distribuídos: 1 como 

autor e 2 como co-autor. 

4.2 Cada trabalho poderá ter, no máximo, 4 autores e todos deverão realizar inscrição no evento 

para o envio do trabalho. 

4.3 sobre a Modalidade de apresentação de trabalho, comunicação -Esta modalidade de trabalho 

deverá relatar pesquisas empíricas ou teóricas concluídas. 

4.4 Sobre a modalidade de apresentação de trabalho, Pôster: esta modalidade de trabalho 

comportará pesquisas empíricas ou teóricas concluídas ou em andamento. 

4.5 Os pareceres encaminhados pela comissão científica são conclusivos, não cabendo portanto, 

recurso. 

4.6 Todas as etapas de envio (resumos, trabalhos completos e versões finais corrigidas) e as 

respectivas comunicações aos autores serão realizadas via internet, através do site do SICTEXBA 



(www.sictexba.com), no link referente ao 7º Seminário de Iniciação Científica da FASB. (email: 

sic@ffassis.edu.br) 

 

5  PRAZOS 

Impreterivelmente os trabalhos deverão seguir o seguinte cronograma de submissão:  

a) O resumo, mencionado no item 3, deverá ser encaminhado, impreterivelmente, até o dia 20 

de Agosto de 2017. 

b) Os resultados da análise do resumo pela Comissão Científica serão divulgados até o dia 10 de 

Setembro de 2017. 

 

6 DIREITOS AUTORAIS 

Os trabalhos e documentos assinados são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es), que, por 

eles, respondem judicialmente. Os direitos, inclusive de tradução, são reservados. Será permitido 

citar parte do documento sem autorização dos autores, desde que citada à fonte. 

 

7 AVALIAÇÃO 

As colaborações encaminhadas serão submetidas à análise da Comissão Científica, atendendo 

critérios de seleção de conteúdo e normas formais de editoração, sem identificação da autoria, 

para preservar isenção e neutralidade. Somente a versão final do artigo é a que deverá estar com 

os autores identificados. 

 

8 REVISÃO 

Para a publicação nos Anais do 7ºSeminário de IC da FASB, os textos devem apresentar 

linguagem objetiva, concisa, além de clareza e coesão. A FASB não se obriga a revisar textos que 

apresentem desvio da norma padrão, defeitos de argumentação e ideias confusas. 

 

9 EIXOS TEMÁTICOS 

A escolha dos eixos temáticos para submissão de trabalhos no 7º SIC/FASB deve ser realizada a 

partir dos eixos elencados abaixo: 

 

Direito, Educação e Sociedade - Os direitos humanos e a problemática das sociedades 

contemporâneas; A interlocução entre direito e sociedade; educação na sociedade contemporânea; 

A educação como prática social cada vez mais ampla e presente na sociedade contemporânea; 

Empoderamento social a partir da garantia do direito à educação de qualidade; Discussão do 

mailto:sic@ffassis.edu.br


Direito e da Democracia, que caracteriza o Estado e a sociedade civil da sociedade 

contemporânea. O estado democrático de direito, face ao trabalho, à educação e a cultura. 

 

2. Tecnologia e Meio Ambiente-  Compreende o uso de tecnologias associadas à melhoria da 

qualidade de vida, à preservação e utilização da natureza; recuperação e preservação dos seres 

vivos e dos recursos naturais. 

 

3.Relações sociais, trabalho e Economia- As transformações econômicas e políticas no cenário 

internacional e no Brasil, decorrentes da reestruturação produtiva, da mundialização do capital e da 

revolução tecnológica. O desenvolvimento econômico e social e a melhoria da qualidade de vida 

 

4.Saúde e Meio Ambiente- Discute ações de intervenção humana sobre o meio ambiente e saúde. 

 

5.Tecnologias sociais e Inovação-  Discute o desenvolvimento e a inovação do aparato 

tecnológico de suporte e atenção às demandas sociais, visando à melhoria da qualidade de vida. 

Desenvolvimento sustentável como requisito para a superação dos mecanismos que, 

historicamente, mantêm as desigualdades sociais. 


