REGULAMENTO
3º SIMPÓSIO DE PESQUISA E 9º SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O 3º Simpósio de Pesquisa e 9º Seminário de Iniciação Científica, coordenados pelo Núcleo de
Pesquisa Acadêmica da FAE Centro Universitário, visam promover a interação de profissionais,
pesquisadores, estudantes de graduação, pós-graduação e grupos diversos envolvidos com
iniciação científica e pesquisa acadêmica.
OBJETIVO
Tornar públicas e debater as pesquisas acadêmicas desenvolvidas pelo Programa de Apoio à
Iniciação Científica – PAIC 2014/2015 da FAE Centro Universitário, assim como as pesquisas
de iniciação científica de outras instituições de ensino superior e demais pesquisas acadêmicas.

PÚBLICO-ALVO
Professores e alunos pesquisadores de graduação e pós-graduação envolvidos com iniciação
científica e pesquisa acadêmica.




Alunos de graduação: artigos resultantes de programa de iniciação científica ou de
TCC/monografia.
Alunos de pós-graduação: trabalhos resultantes de TCC/monografia.
Professores: artigos resultantes de trabalho de pesquisa acadêmica.

ÁREAS DE CONHECIMENTO







Business: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Negócios
Internacionais.
Engenharias: Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental.
Comunicação: Publicidade e Propaganda, Desenho Industrial.
Educação: Pedagogia, Letras e Filosofia.
Direito: Direito.
Psicologia: Psicologia.

Local e data: FAE Centro Universitário – situada à rua 24 de Maio, 135 – Centro,
Curitiba/Paraná, nos dias 10 e 11 de novembro de 2015
Inscrições:
Todas as inscrições devem ser realizadas no site da FAE
 Com submissão de artigo científico para apresentação de comunicação oral:
de 31 de agosto a 12 de outubro de 2015 (todos os autores devem se inscrever).
 Sem submissão de artigo científico (ouvinte): até 10 de novembro, antes da
Abertura oficial do evento.

Clique aqui para realizar a sua inscrição com submissão de artigo.
Clique aqui para realizar a sua inscrição como ouvinte.
Taxa de inscrição: R$ 15,00 (pagamento efetuado por boleto bancário emitido na
inscrição) Atenção: para os trabalhos não aprovados pelo Comitê Científico não haverá devolução da taxa de inscrição.

INSTRUÇÕES PARA
APRESENTADO
-

-

-

FORMATAÇÃO

DO

ARTIGO

CIENTÍFICO

A

SER

Cada autor poderá inscrever, no máximo, 02 (dois) artigos (a contagem do número de
artigos não distingue autoria de coautoria).
Na primeira folha do artigo (apresentação), indique: nome do autor, coautores, nome do
professor orientador ou professor responsável, título, programa de iniciação científica,
instituição, endereço para correspondência, telefone e e-mail, até 5 palavras-chave, e resumo
de 150 palavras, até no máximo 500 palavras.
Artigos devem ser enviados até as 23h55 do dia 12 de outubro de 2015 para o e-mail
informado na página de inscrição. O artigo deve estar digitado em editor de texto (por
exemplo, MS Word 6.0 ou compatível), em formato A4, margem superior esquerda 3cm e
inferior direita 2 cm, entrelinhamento 1,5, fonte arial, tamanho 12 e máximo de 13 páginas,
incluindo a página de apresentação. O texto deve ser escrito na 3.ª pessoa. Artigo sem
resumo não será aceito.
Devem ser destacados, no artigo, os seguintes itens: Introdução, Objetivos, Metodologia
aplicada, Resultados, Conclusões/ Considerações e Referências.

JULGAMENTO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS
Os artigos serão enviados e selecionados por dois membros do Comitê Científico em formato
“blind review”. Por esse motivo, é proibida qualquer referência aos nomes dos autores no texto
do artigo.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO PARA COMUNICAÇÃO
ORAL
Para o processo de julgamento dos artigos inscritos serão avaliados:






Estrutura (problematização, objetivos, desenvolvimento e conclusões);
Clareza e objetividade;
Domínio do tema;
Adequação ao tamanho e formatação;
Coerência do texto com o resumo.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Será publicada, no dia 21 de outubro, na página do evento, a relação dos artigos aprovados para
apresentação de comunicação oral.

COMUNICAÇÃO ORAL
Cada apresentação terá a duração de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos, com 10 (dez) minutos para discussão
e/ou perguntas realizadas por um Comitê de Avaliação.
As comunicações orais acontecerão em salas previamente designadas e em sessões simultâneas.
Materiais de apoio multimídia estarão à disposição dos apresentadores. Os arquivos correspondentes às
apresentações devem ser instalados antes do início da sessão.

PUBLICAÇÃO
-

Os artigos selecionados para apresentação serão publicados nos Anais do 3º Simpósio de
Pesquisa e 9º Seminário de Iniciação de Científica.

Informações
pesquisa@fae.edu
(41) 2105-4093 / (41) 2105-4881

