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XI ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

26 a 28/maio/2015 
 

— Edital — 
 

Os Encontros de Iniciação Científica da FA7 (EIC – FA7) têm como objetivo possibilitar o 
desenvolvimento do pensamento científico do aluno/a, iniciando-o na prática da pesquisa científica e, 
ao mesmo tempo, criando um espaço de debate e enriquecimento dos temas pesquisados. 

Acreditamos que só é possível pensar a ciência e sua importância integrando-a às questões 
cruciais das sociedades contemporâneas. Por isso, escolhemos como tema motivador “A ciência e o 
meio ambiente” para esse XI encontro. Nosso intento é incentivar os alunos e as alunas dos diversos 
cursos que compõem a FA7 a refletir sobre a forma específica de contribuição de seu campo científico 
ao tema das relações entre ciência e meio ambiente, entendendo que nós, antes de tudo, somos parte do 
meio ambiente. 
 
 
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 TRABALHOS 

Os trabalhos inscritos e selecionados para participarem do encontro poderão ser enquadrados em uma 
das seguintes categorias: 

a) Artigos: trabalhos realizados/concluídos. Os trabalhos podem ser oriundos de disciplinas, 
de grupos de estudo, de projetos de extensão, de monitorias, ou ainda 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 estudo, de projetos 
de extensão e de monitoras. 

 
c) Produtos: apresentação de produtos relacionados às habilidades desenvolvidas nos 
respectivos cursos, conforme abaixo: 

Curso Tipo  
Arquitetura Projeto-Estudo Preliminar 
Design Capa de livro 
Jornalismo  Fotojornalismo 

Curta 
Publicidade Campanha 

Ensaio 
Curta 

Engenharia de Produção Reaproveitamento de 
resíduos sólidos 
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3. DATAS 

3.1. Inscrição de trabalhos 
De 15/abr a 15/maio/2015, gratuitas e somente pelo sítio eletrônico da FA7. 
3.2. Apresentação de trabalhos 
Dias 26 a 28/maio/2015, nos turnos da manhã e noite, conforme lista de aceite divulgada em 
20/maio/2015 pelo sítio eletrônico da FA7. 
3.3. Divulgação dos resultados 
Dia 28/maio/2015, com palestra de especialista sobre a importância da pesquisa acadêmica. 
 
4. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

4.1. Todos os trabalhos submetidos deverão atender os requisitos abaixo, sob pena de indeferimento da 
inscrição: 

ü Texto em folha A4; fonte Times New Roman tamanho 12 (títulos em tamanho 16, na mesma 
fonte); espaçamento entre as linhas 1,5; margens superior e esquerda de 3cm, margens inferior 
e direita de 2cm; 

ü Sistema de citação autor-data; 
ü Na primeira página, em nota de rodapé, deverão constar a titulação acadêmica e a vinculação 

institucional de cada um dos autores, bem como o endereço eletrônico de todos eles; 
ü Citações e referências conforme a NBR 6023/2002 da ABNT; 
ü O número de inscritos por trabalho não pode ser superior a quatro, incluindo o/a orientador/a. 

4.2. Especificamente, quanto à categoria: 

a) Artigos: o(s) autor(es) deverá(ão), no ato da inscrição, anexar seu trabalho (upload arquivo em 
formato .docx ou .odt), com extensão entre 3.000 e 6.000 palavras (de 10 a 20 laudas, 
aproximadamente), composto por: 
- Título 
- Nome do(s) autor(es) 
- Sumário 
- Resumo (com cerca de 250 palavras)  
- Palavras-chave (de três a cinco)  
- Introdução com objetivos e metodologia  
- Referencial Teórico  
- Resultados  
- Considerações finais  
- Referências 

ü Para tabelas e desenhos, devem ser utilizados os recursos apropriados do editor de texto. 
Equações devem ser editadas no Microsoft Equation 3.0 ou similar.  

ü Ilustrações, fotografias e mapas devem ser inseridas no tamanho aproximado de 15x20cm, em 
preto e branco e no formato de arquivo .jpg. 

b) Relatos de Pesquisa: o(s) autor(es) deverá(ão), no ato da inscrição, anexar seu trabalho (upload 
arquivo em formato .docx ou .odt), com extensão entre 500 e 1.000 palavras (em torno de duas 
laudas), composto por: 
- Título 
- Nome do(s) autor(es) 
- Introdução com objetivos e metodologia  
- Referencial Teórico  
- Proposta de desdobramentos da pesquisa (proposta de sumário)  
- Resultados alcançados e/ou esperados  
- Considerações finais  

ü Não serão aceitas tabelas ou figuras nesta categoria. 

c) Produtos: o(s) autor(es) deverá(ão), no ato da inscrição, anexar um resumo (upload de arquivo em 
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formato .docx ou .odt), com extensão de 150 a 200 caracteres, descrevendo o seu produto. 

ü Texto em folha A4; fonte Times New Roman tamanho 12 (títulos em tamanho 16, na mesma 
fonte); espaçamento entre as linhas 1,5; margens superior e esquerda de 3cm, margens inferior 
e direita de 2cm; 

ü Os produtos, por sua vez, deverão respeitar os seguintes critérios: 

 
Curso Tipo  Descrição técnica 
Arquitetura Projeto-Estudo 

Preliminar 
Deverá ser produzido 1(um) Projeto do tipo Estudo 
Preliminar de praças públicas onde seja estimulada a 
participação efetiva de todos/as (crianças, jovens, idosos/as; 
deficientes ou não). 
O trabalho só poderá ter até duas pranchas A2. 
Critérios: Serão solicitados o que a NBR 6492/1994 classifica 
como “Documentos típicos”: a) situação; b) plantas, cortes e 
fachadas; c) memorial justificativo. 
Segundo a NBR 6492/1994 (p. 6), as plantas, cortes e 
fachadas devem conter: 
a) simbologias de representação gráfica conforme as 
prescritas na norma; 
b) indicação do norte; 
c) indicação dos nomes dos compartimentos; 
d) cotas gerais; 
e) cotas de níveis principais; 
f) escalas; 
g) notas gerais, desenhos de referência e carimbo. 

Design Capa de livro Produção de capa de livro que trate de meio ambiente. 
Devem ser impressos os seguintes elementos: 
a) nome(s) do(s) autor(es); 
b) título e subtítulo (se houver) da publicação, por extenso; 
c) indicação de edição; 
d) local (cidade); 
e) editora e/ou logomarca; 
f) ano de publicação. 

Jornalismo  Fotojornalismo 
 

Temático: “Ciência e Meio Ambiente”. Três fotografias de 
18 x 25, sendo duas p/b e uma colorida. 

Curta Temático: “Ciência e Meio Ambiente”, de 10 a 20 minutos 
com matriz de captação em MiniDV, Betacam, Betacam 
Digital, DVCam, HDV, HD TV ou formatado 
tecnologicamente. 

Publicidade Campanha Temático: “Ciência e Meio Ambiente”. No mínimo três peças 
impressas montadas em pranchas pretas com overlay em 
formato igual ou menor ao A3 

Ensaio Temático: “Ciência e Meio Ambiente”. Três fotografias de 
18 x 25, sendo duas p/b e uma colorida. 

Curta Temático: “Ciência e Meio Ambiente” de 10 a 20 minutos 
com matriz de captação em MiniDV, Betacam, Betacam 
Digital, DVCam, HDV, HD TV, MP4. 

Engenharia de 
Produção 

Reaproveitamento 
de resíduos 
sólidos 

Temático “Ciência e Meio Ambiente”. Concepção de 
produto a partir da reutilização de caixas, pneus, etc. Formato 
livre. 
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6. PREMIAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

6.1. Os trabalhos apresentados serão julgados segundo sua qualidade e originalidade, e classificados 
em 1º, 2º e 3º lugar por curso. 
6.2. Os três primeiros classificados receberão certificação de classificação e terão seus trabalhos 
publicados no sítio eletrônico da instituição, bem como na Revista da FA7 ou na Revista Jurídica da 
FA7. 
6.3. Os autores dos demais trabalhos inscritos e apresentados receberão certificação de cumprimento 
de atividade complementar, sendo 10 h/a para artigo e 5 h/a para relato de pesquisa. 
6.4. A certificação para ouvintes será emitida pela coordenação de cada curso e com quantidade de 
horas equivalente à participação dos alunos. 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. Os trabalhos inscritos expressam a opinião de seus autores e são de sua exclusiva 
responsabilidade, não cabendo qualquer responsabilidade à FA7 nem aos organizadores e julgadores 
do certame por eventuais infringências aos direitos autorais de terceiros. 
7.2. Os trabalhos deverão caracterizar-se pelo uso adequado da língua portuguesa, pela concisão, pela 
precisão e pela clareza. 
7.3. Os trabalhos encaminhados para o presente encontro não serão devolvidos. 
7.4. Fica assegurado à FA7 o direito de divulgação do conteúdo dos trabalhos inscritos, parcial ou 
integralmente, individual ou conjuntamente, sem ônus, por meio de livros, jornais, revistas, vídeo, 
televisão, rádio, internet ou outro recurso visual ou audiovisual, desde que mencionada a autoria. 
7.5. Transcorrido o prazo de 180 dias da divulgação do resultado, o autor premiado poderá publicar, 
em qualquer meio e às suas expensas, seu trabalho contemplado no encontro. 
7.6. Todo e qualquer texto que apresente contexto ou conotação imoral, ilegal ou indevida estará 
sujeito a desclassificação. 
7.7. Ao inscrever seu trabalho, o autor declara estar ciente e de acordo com as disposições do presente 
edital. 
7.8. Os casos omissos serão resolvidos por esta comissão. 

 
Fortaleza, 10 de abril de 2015 
Comissão Organizadora do XI Encontro de Iniciação Científica da FA7. 


