
FACULDADE 7 DE SETEMBRO

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

EDITAL 02/2010

VI ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Curso de Sistemas de Informação da Faculdade 7 de Setembro torna pública a abertura de
inscrições e estabelece normas relativas à participação no VI ENCONTRO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA, que será realizado no período de 24 e 25 de Maio de 2010.

1. OBJETIVOS
Estimular os alunos dos curso de Sistemas de Informação da FA7 e de outras instituições de
ensino superior (IES) a desenvolverem atividades de produção científica na área de Sistemas de
Informação, aperfeiçoando a formação profissional e propiciando uma vivência acadêmica mais
intensa e o aprofundamento de seus conhecimentos.

2. TIPOS DOS TRABALHOS
Os trabalhos inscritos e selecionados para participarem do encontro poderão ser enquadrados em
uma das seguintes categorias:
a) Artigos Científicos: trabalhos realizados/concluídos, podendo ser capítulos adaptados de
monografias de conclusão dos cursos de graduação e pós-graduação.
b) Pesquisas de Iniciação Científica/Relatos de Pesquisa: trabalhos de pesquisas realizados
por alunos e orientados pelos professores da FA7 ou de outras IES ainda não finalizados (em
andamento).

3. DATAS
3.1 Inscrições de trabalhos
12 a 19 de maio de 2010
A ficha de inscrição e as normas de premiação e formatação dos artigos estão disponíveis no sítio
eletrônico da FA7 (www.fa7.edu.br).
3.2 Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário no site da FA7 e realizar o
encaminhamento do artigo.
3.3 No ato da inscrição o candidato receberá imediatamente um recibo eletrônico de protocolo, o
qual servirá como comprovante de inscrição.
3.4 Os trabalhos inscritos para apresentação serão encaminhados para parecer de professores ad
hoc via site da FA7.

4. NORMAS DE APRESENTAÇÃO
4.1 Nos dias acima informados, os trabalhos serão apresentados oralmente, por meio de
transparências, podendo ser utilizado o datashow através do programa MS PowerPoint, no tempo
máximo de 15 minutos e será reservado pelo menos 5 minutos para discussão e perguntas. As



apresentações serão coordenadas por um professor e mais 2 (dois) avaliadores, indicado pelo
coordenador do curso.
4.2 Sugere-se que os pôsters para os painéis tenham o seguinte formato máximo: 1,20m de largura
por 1,40m de altura.
4.4 Os pôsters deverão ser entregues na coordenação do curso de Sistemas de Informação até o
dia 23 de maio de 2010.
4.5 Os painéis para apresentação serão disponibilizados no pátio da FA7.

5. ESTRUTURA DOS TRABALHOS
Trabalho:
Título
Resumo
Introdução
Referencial teórico
Metodologia
Resultados
Conclusão
Bibliografia

Os artigos podem ser completos seguindo todos os itens anteriores ou incompletos, considerando
os itens até a metodologia. O texto tem que ser digitado em português, (fonte: Times New
Roman), letra tamanho 12, espaço simples e o arquivo deve ser em PDF ou DOC.

6. PÚBLICO ALVO
Poderão inscrever-se alunos de graduação com matrícula regular na FA7 e das demais instituições
de ensino superior de Fortaleza.

7. ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Para apresentação através de pôsters o aluno pesquisador receberá certificado de apresentação
do trabalho contendo 8 (oito) horas para aproveitamento em atividade complementar. Para
apresentação através de comunicação oral receberá certificado contendo 12 (doze) horas para
aproveitamento em atividades complementares.

8. NÚMERO DE PARTICIPANTES
Poderá participar no máximo 5 (cinco) alunos por trabalhos de iniciação científica.

9. PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS
Os 3 (três) trabalhos/artigos de graduação e pós-graduação que obtiverem maior pontuação serão
publicados na Revista impressa ou virtual da FA7.

10 PREMIAÇÃO
Os artigos serão julgados segundo sua qualidade e originalidade por comissão formada por
Professores da FA7 e classificados em 1º, 2º e 3º lugar, recebendo certificação desta classificação
no evento.



Fortaleza, 19 de abril de 2010.
Prof. Marum Simão

Membro da comissão organizadora


