
 
ORIENTAÇÕES E NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

11º SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE RSÁ 

 

Tema: A academia no atual cenário socioeconômico brasileiro. 

Data: De 31 de maio de 2017 a 02 de junho de 2017. 

Local: Faculdade RSá 

Período para inscrição sem trabalho: 10 de abril de 2017 a 26 de maio de 2017 

Período para inscrição de trabalhos: 10 de abril de 2017 a 05 de maio de 2017 

Período para submissão de trabalhos: 10 de abril de 2017 a 09 de maio de 2017 

 

Diretrizes para Autores 

 

1. Os trabalhos inscritos poderão ser nas modalidades: artigos ou relato de experiência, e 

deverão vincular-se a um dos Grupos de Trabalho abaixo: 

GT 1 – Gestão Contemporânea e Organizações 

GT 2 – Ciências atuariais  

GT 3 – Tecnologia, Conhecimento e Informação 

GT 4 – Novos Direitos e o Estado Democrático 

GT 5 – Saúde e Reabilitação Funcional 

GT 6 – Processos Comunicacionais 

GT 7 – Estado, movimentos sociais e políticas públicas 

GT 8 – Práticas Investigativas Interdisciplinares 

GT 9 – III Mostra Piauhy Indígena 

2. É obrigatório o pagamento da inscrição do autor e de todos os coautores no evento. 

Quanto ao número de autores, deve-se respeitar o limite de cinco (um autor e quatro 

coautores). Não serão aceitos trabalhos que não respeitem essa norma. 

3. Na condição de autor e/ou coautor, cada participante só poderá inscrever até dois 

trabalhos. 

4. Os trabalhos deverão ser enviados conforme as normas abaixo: 

4.1. A organização do trabalho deverá ter formato de ARTIGO OU RELATO DE 

EXPERIENCIA digitado em fonte Times New Roman, em tamanho 12; espaçamento entre 

linhas 1,5 cm e alinhamento justificado, com margens esquerda e superior 3 cm e direita e 

inferior 2 cm; mínimo de 07 e máximo de 10 laudas, incluindo as referências; 

4.2. O título do trabalho deve ser centralizado, negrito, e em letras maiúsculas, com 

espaçamento simples. Caso tenha subtítulo, este será precedido por dois pontos e escrito com 

letra minúscula. 

4.3. As indicações da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) deverão ser 

seguidas; 

4.4. As citações a partir de 4 linhas deverão apresentar: espaço simples, recuo à esquerda de 4 

cm e tamanho da fonte 10; 

4.5. A lauda 1 do trabalho deverá conter os seguintes elementos:  

a. Título e subtítulo do trabalho em letras maiúsculas, centralizado e em negrito;  



 
b. Nome completo do autor e coautores alinhados à direita, um nome por linha. Os 

nomes devem ser completos e as letras iniciais em maiúsculas. Ao final de cada 

linha colocar um índice para nota de rodapé na forma de numeração arábica, 

indicando um minicurrículo dos autores e coautores, com titulação, entidade em 

que trabalha, grupo de pesquisa CNPq e e-mail; 

c. Resumo em português, em até 500 (quinhentas) palavras, contendo objetivos, 

metodologia, resultados e síntese das conclusões, acompanhado de três a cinco 

palavras-chave. O resumo e palavras-chaves devem ser digitados em espaço 

simples, fonte Times New Roman tamanho 12. 

4.6. O arquivo do artigo deve ser enviado em formato WORD,  (*.docx). Assim nomeado: 

nome do GT a que se refere o trabalho e o título da pesquisa, exemplo: 

GT1_A_gestão_estratégica_como_ferramenta_de_sucesso_para_pequenas_empresas. 

5. A revisão ortográfica e gramatical é de responsabilidade dos autores. 

6. As notas de rodapé deverão ser colocadas ao final das respectivas laudas em que foram 

citadas e seguindo as normas da ABNT. Fonte 10, espaçamento simples. 

7. Só serão aceitos trabalhos inéditos. 

8. Todos os trabalhos aprovados serão publicados no site da Faculdade RSá 

(http://www.faculdadersa.edu.br/semana-cientifica), e no site do evento da XI Semana de 

Iniciação Científica da Faculdade RSá (https://www.doity.com.br/faculdadersa) sob o 

ISSN:2448-3311. 

9. Os trabalhos serão avaliados por dois pareceristas, às cegas. Os trabalhos reprovados 

em uma das avaliações serão encaminhados para um terceiro parecerista, designado pelo 

Comitê Científico.  

10. A divulgação dos trabalhos aprovados se dará por meio e e-mail que o candidato 

receberá, e no site da Faculdade RSá. 

11. Para apresentação em pôster, verificar o modelo disponibilizado. É necessário que os 

mesmos tenham estruturas, dimensões, cores e fontes padrão: Fontes: Times New 

RomanDimensões: Altura – 1,0m / Largura 0,70m. Cabeçalho com a logomarca do evento. 

Título e subtítulo do trabalho em letras maiúsculas, centralizado e em negrito, tamanho 70. 

Nome completo do autor e coautores alinhados à direita, um nome por linha. tamanho 40, e de 

acordo com as normas da ABNT.  (Ex: Maria Pereira da Silva, no pôster: SILVA, Maria 

Pereira da.). Cada seção do trabalho em letras maiúsculas, alinhados à esquerda e em negrito, 

tamanho 60.Corpo do texto: fonte normal, justificada, tamanho 32, espaçamento 1,5. 

12. A produção e impressão do pôster deverá ser feita pelo participante de acordo com as 

dimensões e conteúdo especificado no item acima. 

13. Na apresentação oral e em pôster deve-se observar a estrutura dos conteúdos seguindo a 

hierarquia para as sessões: Introdução (desenvolvimento do tema, problema e justificativa), 

Objetivos, Metodologia, Resultados e Discussões, Considerações Finais e Referências 

Bibliográficas. 

14. Para submissão de trabalhos na XI Semana de Iniciação Científica, é necessário que os 

trabalhos estejam adequados aos modelos disponibilizados no site da Faculdade (artigo e relato 

de experiência). 

http://www.faculdadersa.edu.br/semana-cientifica
https://www.doity.com.br/faculdadersa


 
15. Os certificados dos trabalhos serão liberados até 10 dias após o evento. 

16. O trabalho só poderá ser enviado uma única vez. Não serão aceitos pedidos de novo 

envio, troca de texto, modificação de autores, etc. 

Gentileza verificar todas essas informações antes de efetuar a submissão do trabalho. 

 

 

Critérios para Avaliação entre os Pareceristas e Aprovação dos Trabalhos 

 

1. Relevância do objeto de estudo para a área do GT. 

2. Clareza quanto à proposição dos objetivos. 

3. Fundamentação teórica em conformidade com a temática escolhida. 

4. Coerência teórico-metodológica. 

5. Apresentação de resultados parciais ou conclusivos (de pesquisa em 

andamento/concluída) ou pertinência das conclusões do estudo teórico (bibliográfico ou 

documental). 

6. Clareza na comunicação escrita (coerência e coesão textual; correção ortográfica e 

gramatical; adequação às normas). 

 

Serão pontuados durante a avaliação os seguintes aspectos: 

1. Avaliação do tema – pertinência e relevância 

2. Avaliação do tema – ineditismo 

3. Avaliação da Escrita e Fundamentação – Introdução 

4. Avaliação da Escrita e Fundamentação – Problema, Objetivos e Justificativa 

5. Avaliação da Escrita e Fundamentação – Referencial Teórico 

6. Avaliação da Escrita e Fundamentação – Metodologia 

7. Avaliação dos Resultados e Conclusões – Consistência e pertinência dos resultados 

8. O trabalho está de acordo com as normas de formatação do evento 

 

Organização das Apresentações 

1. Os trabalhos serão apresentados por meio de comunicação oral e em banner. 

2. A comunicação oral poderá ser realizada pelo autor ou pelos coautores. 

3. Cada comunicação terá duração de, no máximo, 10 minutos. Ao final de cada bloco de 

exposição haverá um tempo para debate. 

 

Importante: Os artigos e relatos de experiências, só serão encaminhados para a avaliação dos 

pareceristas se atenderem às normas estabelecidas para a submissão.  

 

 

 

Agradece o Comitê Científico 


