
IX ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
DA FACULDADE SETE DE SETEMBRO – 27 A 29 DE MAIO DE 2013

— Edital 04/2013—

1. OBJETIVO
Estimular os alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da FA7 e de outras instituições 
de ensino superior (IES) a desenvolverem atividades de produção científica, aperfeiçoando a 
formação  profissional  e  propiciando  uma  vivência  acadêmica  mais  intensa  e  o 
aprofundamento de seus conhecimentos.

2. TIPOS DE TRABALHO
Os trabalhos inscritos e selecionados para participarem do encontro poderão ser enquadrados 
em uma das seguintes categorias:

a)  Artigos/monografias: trabalhos  realizados/concluídos.  Os  trabalhos  põem  ser 
oriundos de disciplinas, de grupos de pesquisa, de projetos de extensão, de monitoras 
além de capítulos adaptados de trabalhos de conclusão de curso. 

b)  Relatos  de  Pesquisa  (resumo  estendido): relatos  com  resultados  parciais  de 
pesquisas em andamento. Os trabalhos podem ser oriundos de disciplinas, de grupos 
de pesquisa, de projetos de extensão e de monitoras. 

c) Produção Técnica (resumo estendido): projetos experimentais finalizados ou em 
andamento acompanhados de relato de pesquisa. Os trabalhos podem ser oriundos de 
disciplinas, de grupos de pesquisa, de projetos de extensão e de monitoras. 

3. DATAS
3.1. Inscrições de trabalhos
De 08 de abril a 17 de maio 2013, pelo sítio eletrônico da FA7. 

3.2. Apresentações dos trabalhos
Dias  27,  28  e  29  de  maio  de  2013  nos  horários  manhã  e  noite  conforme  programação 
divulgada dia 24 de maio na sítio eletrônico da FA7.

4. NORMAS PARA SUBMISSÃO E ESTRUTURA DOS TRABALHOS
a)  Artigos/monografias:  o(s)  autor(es)  deverá(ão)  no  ato  da  inscrição  anexar  o  trabalho 
(upload) que deve conter entre 20 e 25 laudas e ser composto por:
- Resumo (até 1500 caracteres)
- Palavras chave (de três a cinco)
- Introdução com objetivos e metodologia
- Referencial Teórico
- Resultados
- Considerações finais 
- Referências Bibliográficas

Em termos  de  formatação,  os  originais  seguirão  as  normas  do  Manual  do  TCC da  FA7 
disponível no WWW.fa7.edu.br ou deve ser utilizado o Documento Modelo de Artigo. 

http://WWW.fa7.edu.br/


b) Relatos  de  Pesquisa:  o(s)  autor(es)  deverá(ão)  no ato  da inscrição  inserir  o  texto  do 
resumo estendido que deve conter no máximo 14.000 caracteres com espaço e ser composto 
por:
- Introdução com objetivos e metodologia
- Referencial Teórico
- Proposta de desdobramentos da pesquisa (proposta de sumário)
- Resultados alcançados e/ou esperados
- Considerações finais 

Em termos  de  formatação,  os  originais  seguirão  as  normas  do  Manual  do  TCC da  FA7 
disponível no  WWW.fa7.edu.br ou deve ser utilizado o Documento Modelo de Relato de 
Pesquisa. 

c) Produção Técnica: o(s) autor(es) deverá(ão) no ato da inscrição inserir o texto do resumo 
estendido que deve conter no máximo 14.000 caracteres com espaço e ser composto por:
- Introdução com objetivos e metodologia
- Referencial Teórico
- Relato das especificações técnicas do projeto
- Resultados alcançados e/ou esperados
- Considerações finais 

-  O(s)  autor(es)  deverá(ão)  expor  o  projeto  experimental  desenvolvido  no  momento  da 
apresentação. 
- Podem ser inscritos nesta categoria: jogos, aplicativos, peças gráficas para mídia impressa, 
reportagens  para  mídia  impressa,  produtos  audiovisuais,  produtos  multimídia,  ensaio 
fotográfico (fotojornalismo, fotopublicidade ou fotografia experimental). 
-  Em termos de formatação,  os originais seguirão as normas do Manual do TCC da FA7 
disponível  no  WWW.fa7.edu.br ou deve ser utilizado o Documento  Modelo de Produção 
Técnica. 

5. NORMAS DE APRESENTAÇÃO
Nos dias acima informados, os trabalhos serão apresentados oralmente ou pôster (de acordo 
com o curso),  podendo ser utilizado o  datashow  através  do programa MS PowerPoint ou 
similar, no  tempo  máximo  de  15  minutos.  As  apresentações  serão  coordenadas  por  um 
professor e no máximo mais 2 (dois) avaliadores, indicados pelas coordenações dos cursos.

7. PREMIAÇÃO E PUBLICAÇÃO
Os trabalhos serão julgados segundo sua qualidade e originalidade com comissão formada por 
professores da FA7 e classificados em 1º, 2º e 3º lugar por curso, recebendo certificação desta 
classificação além de publicação na revista da FA7 ou na Revista Jurídica da FA7. 

9. CERTIFICADOS
Os autores  dos  trabalhos  receberão  certificação  com validade  de  atividade  complementar 
conforme segue:
Artigo/monografia: 10h
Relato de pesquisa e produção técnica: 5h

A  certificação  dos  ouvintes  será  emitida  pela  coordenação  e  com  quantidade  de  horas 
equivalente a participação dos alunos. 

Fortaleza, 08 de abril de 2013

Comissão Organizadora do IX Encontro 
de Iniciação Científica da FA7
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