
 
 
 
 
 

FACULDADES SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

COORDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO, INOVAÇÃO E 

INTERNACIONALIZAÇÃO (COPPEXII) 
  

 

 

A COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO, INOVAÇÃO E 

INTERNACIONALIZAÇÃO - (COPPEXII) das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista, faz saber 

que fará realizar o VII FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, de acordo com 

instruções constantes do presente edital. 

 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 As Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista realizarão o VII Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa 

e Extensão com a temática “Desafios do empreender na graduação”, nos dias 16 a 20 de Novembro de 2021, 

através da plataforma Youtube e Zoom. 

 

1.2 Dentro da programação do evento, acontecerão as VII Mostra Científica das Faculdades Santo Agostinho e V 

Semana de Iniciação Científica das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista.  

 

1.3 A VII Mostra Científica das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista receberá inscrição de 

acadêmicos e corpo docente das Faculdades Santo Agostinho e de outras instituições de Ensino Superior. 

 

1.4 As modalidades de divulgação científica serão Pôster (em formato digital PPT) ou Comunicação Oral de 

trabalhos de pesquisas concluídos ou em andamento. 

 

1.5 Para que haja a exposição de Pôster ou da apresentação da comunicação oral, há necessidade de prévia inscrição 

de um resumo (ver item 4 deste edital) do conteúdo da pesquisa a ser apresentada. 

 

1.6 O tema do resumo deverá se enquadrar em um dos seguintes Eixos Temáticos: 

 

Eixo 01 – Ciência, Tecnologia e Inovação    

Eixo 02 - Sociedade, Economia e Meio Ambiente 

Eixo 03 - Relações Sociais e Novos Direitos 

Eixo 04 - Políticas Públicas  

Eixo 05 – Diversidade, Educação e Inclusão 

 

 

2. DA INSCRIÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICO  

 

2.1 As modalidades para submissão de Trabalhos Científicos serão Pôster (resumo simples) ou Comunicação Oral 

(resumo expandido) de pesquisas concluídas ou em andamento. 

 

2.2 O período de inscrição dos trabalhos para a VII Mostra Científica da Faculdade Santo Agostinho é de 11 de 

outubro a 03 de novembro de 2021. 

 



 
  

 

2.3 Público-alvo: Podem inscrever-se acadêmicos, corpo docente e corpo técnico administrativo das Faculdades Santo 

Agostinho e comunidade externa.  

 

2.4 A inscrição de trabalho científico será efetuada via e-mail forumintegradofasavic@fasa.edu.br no período de 11 

de outubro a 03 de novembro de 2021 das 08h às 20h, em que os interessados deverão seguir as normas citadas no 

Item 3 deste edital.  

 

3. NORMAS PARA ENVIO DO TRABALHO CIENTÍFICO 

 

3.1 O trabalho científico deve ser elaborado de acordo às normas para elaboração dos resumos (ver item 4 deste edital) 

e enviados para o E-MAIL forumintegradofasavic@fasa.edu.br em formato Word (.doc) com os nomes dos autores, 

e formato PDF (sem os nomes dos autores).  Apenas o primeiro autor deve enviar o trabalho 

 

3.2 No assunto do e-mail deve constar a modalidade em que será apresentado (pôster, comunicação oral ou roda de 

conversa) e o eixo temático para o qual inscreveu o trabalho.  

 

3.3 Cada trabalho poderá ter, no máximo, 04 (quatro) autores, incluindo o orientador. O primeiro nome será o do 

apresentador do trabalho e o último do orientador.  

 

3.4 O conteúdo dos trabalhos científicos, bem como a adequação às normas cultas da língua portuguesa e a correta 

formatação textual, é de responsabilidade única e exclusiva dos autores.  

 

4. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS  

 

4.1 RESUMO SIMPLES (PÔSTER)  

 

4.1.1 O resumo simples deverá conter resumo, palavras-chave, e quanto ao conteúdo: introdução, objetivos, 

problemática, metodologia e resultados (parciais ou concluídos). 

 

4.1.2 O título deve ser centralizado, em caixa alta, fonte Times New Roman, negrito, tamanho 12. 

 

4.1.3 Abaixo do título, alinhado à direita, deve ser escrito o nome completo de cada autor com um número arábico 

sobrescrito, onde será apresentado, em nota de rodapé, a formação e a filiação (Instituição de origem) de cada autor.  

 

4.1.4 O texto do resumo simples deverá ter no mínimo 250 e no máximo 400 palavras. O texto deverá ser estruturado 

em parágrafo único e justificado, sem incluir figuras, tabelas ou referências.  

 

4.1.5 As palavras-chave devem ser redigidas na linha abaixo do parágrafo do resumo (sem pular linha) em fonte Times 

New Roman, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto. Deverá conter três palavras-chave. 

 

4.1.6 A margem superior deve ser de 5 cm, as demais margens (inferior, direita e esquerda) deverão ser de 2 cm. É 

imprescindível que se respeitem as margens para que o cabeçalho do evento seja inserido na confecção dos anais). A 

fonte do texto é o Times New Roman (tamanho 12, espaçamento simples, justificado).  
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4.1.7 Cada resumo poderá ter até 4 (quatro) autores incluindo o orientador. O primeiro nome será o do apresentador 

do trabalho e o último do orientador. 

 

4.1.8 Antes da efetiva submissão do trabalho deve ser feita criteriosa revisão das informações contidas no texto, das 

normas cultas da língua portuguesa e da formatação textual, pois não serão aceitos quaisquer ajustes após o trabalho 

ter sido submetido. 

 

 

4.2. RESUMO EXPANDIDO (COMUNICAÇÃO ORAL) 

 

4.2.1 O resumo expandido deverá conter: 

 

 Quanto à forma: resumo, palavras-chave, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências; 

 Quanto ao conteúdo: objetivos, problemática, metodologia e resultados (parciais ou concluídos). 

4.2.2 O título deve ser centralizado, em caixa alta, fonte Times New Roman, negrito, tamanho 12. 

 

4.2.3 Abaixo do título, alinhado à direita, deve ser escrito o nome completo de cada autor com um número arábico 

sobrescrito, onde será apresentado, em nota de rodapé, a formação e a filiação (Instituição de origem) de cada autor.  

 

4.2.4 O texto do resumo expandido deverá ter no mínimo 2000 e no máximo 3000 palavras, considerando a 

introdução, desenvolvimento do texto, considerações finais e referências. 

 

4.2.5 As palavras-chave devem ser redigidas na linha abaixo do parágrafo do resumo (sem pular linha) em fonte Times 

New Roman, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto. Deverá conter três palavras-chave. 

 

4.2.6 A margem superior deve ser de 5 cm, as demais margens (inferior, direita e esquerda) deverão ser de 2 cm. É 

imprescindível que se respeitem as margens para que o cabeçalho do evento seja inserido na confecção dos anais. A 

fonte do texto é o Times New Roman (tamanho 12, espaçamento 1,5, justificado, sem espaçamento de parágrafos).  

 

4.2.7 Cada resumo poderá ter até 4 (quatro) autores incluindo o orientador. O primeiro nome será o do apresentador 

do trabalho e o último do orientador. 

 

4.2.8 Antes da efetiva submissão do trabalho deve ser feita criteriosa revisão das informações contidas no texto, das 

normas cultas da língua portuguesa e da formatação textual, pois não serão aceitos quaisquer ajustes após o trabalho 

ter sido submetido. 

 

4.2.9 Em adaptação às normas, o Resumo Expandido deverá conter as seguintes seções, respeitando a sequência: 

 

Introdução: Explanação clara e objetiva do problema, na qual devem constar a relevância e o(s) objetivo(s) do 

trabalho. 

 

Materiais e Métodos: Descrição concisa, sem omitir o essencial para a compreensão e reprodução do trabalho. 

Trabalhos submetidos à avaliação de um Comitê de Ética deverão incluir um parágrafo nesta seção para notificação. 

 

 



 
 

 

Resultados: Sempre que necessário, devem ser acompanhados de tabelas, figuras ou outras ilustrações 

autoexplicativas, acompanhados por legenda. 

 

Tabelas: elaboradas apenas com linhas horizontais de separação no cabeçalho e no final. Devem ser digitadas 

com espaçamento 1,5, fonte Arial, tamanho 12. O texto e elementos no interior das tabelas devem ser digitados 

em minúsculo (primeira letra em maiúsculo), exceto as siglas.  

As legendas devem ser precedidas pela palavra Tabela, seguida pelo número de ordem em algarismos arábicos. 

As legendas devem ser descritivas, concisas e inseridas acima das tabelas, com espaçamento simples, fonte 

Arial, tamanho 10.  

 

Figuras: as figuras são ilustrações tais como desenho, fotografia, prancha, gráfico, fluxograma e esquema. O 

número de ilustrações deve ser restrito ao mínimo necessário. Devem ser de boa qualidade e numeradas 

consecutivamente.  

As legendas devem ser precedidas pela palavra Figura, seguida pelo número de ordem em algarismo arábico, 

inseridas abaixo das mesmas, com espaçamento simples, fonte Arial, tamanho 10.  

 

 

Discussão: deve ser limitada aos resultados obtidos no trabalho e o conteúdo deve ser interpretativo. Poderá ser 

apresentada como um elemento do texto ou juntamente com os resultados, formando o tópico Resultados e 

Discussão. 

 

Considerações Finais; 

 

 

Referências: a lista de referências deverá ser apresentada na ordem alfabética dos sobrenomes do primeiro autor de 

cada trabalho, sem numeração, registrando-se o nome de todos os autores, de acordo com as normas da ABNT.  

 

4.2.10 As seções devem vir destacadas em negrito, no corpo do texto, com alinhamento justificado e apenas a primeira 

letra de cada palavra em maiúsculo. 

4.2.11 O texto completo deverá ser inserido (colado) no formulário eletrônico com a formatação adequada à sua 

publicação: correção de linguagem; alinhamentos, espaçamentos, recuos em citações. Não podem ser usadas notas de 

rodapé. 

 

5 NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

5.1 Pôster (resumo simples) 

 

5.1.1 O trabalho na forma de Pôster deverá obedecer a sequência apresentada no item 4.1, e ser apresentado conforme 

as seguintes normas: 

 

a) largura do pôster de 90 (noventa) centímetros; 

b) altura do pôster 120 (cento e vinte) centímetros; 

d) utilizar a fonte Arial com tamanho mínimo 26; 

e) utilizar, se possível, ilustrações (tabelas, quadros, esquemas, figuras, fotos, etc.) para o item resultados. 

 

 

 



 
 

 

5.1.2 Por conta do período de distanciamento social que o país vem enfrentando, os pôsteres serão apresentados, em 

no máximo 5 (cinco) minutos, pelos autores principais, via transmissão pelo Youtube (canal da FASAVIC) no dia 19 

de novembro, das 08 às 21h. 

 

5.2 Apresentação de Comunicação Oral 

 

5.2.1 O trabalho na forma de Comunicação Oral deverá ser apresentado em Power Point, obedecendo a sequência do 

resumo expandido submetido. 

 

5.2.2 O número de dispositivos (slides) de cada trabalho deverá estar entre oito e doze. O tempo de apresentação 

deverá ser de 8 (oito) minutos. 

 

5.2.3 As apresentações orais acontecerão no dia 19 de novembro, das 08h às 21h, via transmissão pelo Youtube (canal 

da FASAVIC). 

 

5.2.4 A apresentação de resumos de autoria coletiva deverá ser feita somente por um dos autores inscritos. 

 

6. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS  

 

6.1 Os resumos inscritos serão analisados pela Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização - (COPPEXII) das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 

 

6.2 Os trabalhos submetidos em forma de resumo simples e resumo expandido e selecionados para o evento serão 

apresentados por meio de pôster ou na sessão de comunicação oral.  

 

6.3 Os resultados da avaliação contendo a lista dos resumos aprovados serão divulgados pela Coordenação de Pós-

41587Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização - (COPPEXII) a partir do dia 12 de novembro 

de 2021 por meio das cartas de aceite enviadas para o e-mail do autor/apresentador do trabalho e divulgação no site 

Editais e Formulários - Pesquisa - Faculdades Santo Agostinho Afya (fasa.edu.br). 

 

 

7.  LOCAL, DATA E HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO  

 

7.1 A VII Mostra Científica das Faculdades Santo Agostinho terá apresentação de trabalhos por meio da apresentação 

de Pôsteres e de comunicação oral, no dia 19/11/2021 das 08h às 21h no canal da FASAVIC na plataforma de 

streaming Youtube.  

 

7.2 Os autores que apresentarão, receberão na carta de aceite o link de acesso para a sala em que fará a transmissão 

para o streaming do Youtube. 

  

8.  DA COORDENAÇÃO DE APRESENTAÇÃO 

8.1 A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização - (COPPEXII) indicará 

uma comissão para acompanhar as apresentações dos pôsteres e das comunicações orais.  

 

https://vic.fasa.edu.br/sites/pesquisa/pequisaeditais


 
 

 

9. DA CERTIFICAÇÃO 

 

9.1 Para resumos apresentados será emitido 01 (um) certificado impresso, contendo título do trabalho científico e 

nome de todos os seus autores, conforme a sequência informada na ficha de inscrição. 

 

9.1.1 Os autores que não estiverem em Vitória da Conquista, Bahia, (localização das Faculdades Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista), deverão solicitar via e-mail, certificadosfasavic@fasa.edu.br, o certificado digitalizado. 

 

9.2 Ao participante do Evento que frequentar (palestra, conferência e apresentações) será emitido 01 (um) certificado 

(online) de ouvinte por atividade realizada. 

 

9.2.1 O certificado de ouvinte estará disponível no site Faculdades Santo Agostinho - EAD (eadfasa.com.br) após 30 

dias úteis do encerramento do VII Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

10. CRONOGRAMA 

 

Abertura do Edital 11/10/2021 

Inscrições com envio de trabalho 11/10/2021 a 03/11/2021. 

Inscrições sem envio de trabalho 26/10/2021 a 16/11/2021. 

Divulgação dos trabalhos aprovados 12/11/2021. 

Apresentação dos trabalhos – Pôster 19/11/2021. 

Apresentação dos trabalhos – Comunicação Oral 19/11/2021. 

 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E FINAIS 

  

11.1 Os casos omissos serão decididos pela Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização - (COPPEXII) das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista que poderá editar normas 

complementares, para inovação, alteração ou esclarecimento do contido no presente Edital.  

 

11.2 Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: forumintegradofasavic@fasa.edu.br.  

 

Vitória da Conquista, 11 de outubro de 2021. 

 
Isabela Arruda Soares 

Coordenadora de Graduação e Pós-Graduação 
 

                                        
 

              Leidiane Santos Dourado                                      Camila da Silva Sotero 
            Coordenadora da COPPEXII                                   Coordenadora de Pesquisa 
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