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1  APRESENTAÇÃO 

A Coordenação de Pós-graduação do Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA) torna público 
o Edital de abertura de inscrições de trabalhos para os Grupos Temáticos (GT) da XVI SEMANA 
CIENTÍFICA do CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO – SEC 2018, a ser realizada de 29 de 
setembro a 5 de outubro de 2018, em Teresina, com o tema: “Experiências exitosas e inovadoras 
em Pesquisa”. Os Grupos Temáticos (GT) são espaços de interlocução que agrupam pesquisadores 
com interesses acadêmicos em comum, nos quais ocorre o debate dos resultados de pesquisas. O 
objetivo é favorecer o trabalho conjunto de pesquisadores em torno de um subcampo do 
conhecimento ou especialidade. A Semana Científica do UNIFSA visa fomentar a pesquisa e o 
desenvolvimento científico, consolidando a posição da Instituição junto à sociedade acadêmica e 
científica brasileira. Na programação da SEC 2018, estão contemplados, na forma de programação 
paralela, os seguintes eventos científicos: o XV Encontro de Iniciação à Docência (monitoria), o XI 
Encontro de Extensão e a IV Mostra de Resultados Parciais PIBIC/PIVC UNIFSA.  

2 OBJETIVO 
A Semana Científica do UNIFSA tem por objetivo possibilitar a divulgação das atividades de 
pesquisa realizadas por estudantes de graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) de 
diversas Instituições de Ensino Superior que estejam realizando atividades de pesquisa, iniciação 
científica, estágios, monitoria e extensão, bem como de professores e pesquisadores que 
busquem a integração acadêmica e científica com seus pares. 

 
3 PÚBLICO ALVO 
Docentes, discentes e pesquisadores de Instituições de Ensino Superior. 

 

4 CRONOGRAMA DA SEC 2018 

REALIZAÇÃO: 29 de setembro a 5 de outubro de 2018 

PRAZOS:  

 Submissão de trabalhos nos GTs aprovados: até 9 de setembro/2018 

 Apresentação de trabalhos no GTs: dia 29 de setembro de 2018 (presencial). 

 Inscrição de participantes: até 29 de setembro/2018. 



INFORMAÇÕES E CONTATO 

 A organização da XVI SEC FSA 2018 pode ser contatada por meio dos seguintes meios: 

 Centro Universitário Santo Agostinho: av. Valter Alencar, 665 – São Pedro, Teresina –PI. 

 Telefone: (86) 3215-8721 (NUCOM); (86) 3215-8723 (NUAPE). E-mail: sec@fsanet.com.br 

 Site: www.unifsa.com.br  
 
 
5. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO NA SEC 2018 
 
a. Comunicação individual (para autores. Apresentação oral e/ou banner) 
b. Participante (Ouvinte) 
 
 
5.1 INSCRIÇÕES NAS MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO NA SEC 2018 

5.1.1 CATEGORIA PARTICIPANTE: 

5.1.1.1 Todos os participantes da XVI SEC 2018 do Centro Universitário Santo Agostinho devem se 
inscrever por meio da modalidade online, no link disponível no site www.fsanet.com.br. 
Preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa no período especificado neste edital.  

5.1.1.2 Taxas. A inscrição na XVI SEC 2018 só será efetivada mediante pagamento da taxa de 
inscrição. Investimento: Valor: R$ 40,00 (para alunos); R$ 50,00 (profissionais). O boleto de 
pagamento será gerado após o cadastro. A taxa de inscrição assegura ao participante o direito de 
comparecer ao evento, como ouvinte, debatedor ou como apresentador de trabalho.  

5.1.1.3 Certificados de participantes (ouvintes). Somente os participantes inscritos terão direito a 
certificados. Os participantes terão direito a certificados com 40h de atividades. Os certificados, 
desta categoria, serão disponibilizados na plataforma de inscrição, após a conclusão do evento. 

5.1.2 CATEGORIA AUTOR 

5.1.2.1 As apresentações de trabalhos para a SEC UNIFSA estão limitadas a dois formatos: a) 
comunicação oral e b) banner / pôster. O formato adotado para a apresentação será informado 
pelo GT pretendido. Podem se inscrever nessa modalidade graduandos, graduados, pós-
graduandos ou pós-graduados.  

5.1.2.2 Certificados de apresentação de pesquisas (autoria). Os comunicadores inscritos nessa 
modalidade irão receber certificado de 40h/a, referente à inscrição no evento, e o certificado de 
comunicação oral. A entrega dos certificados desta categoria ocorrerá após a apresentação dos 
referidos trabalhos, na data, horário e local especificado pela organização do evento. 

6. ORIENTAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS NOS GRUPOS TEMÁTICOS (GT) 

6.1 Somente participantes previamente inscritos e após o pagamento da taxa de inscrição poderão 
submeter trabalhos científicos à XVI SEC 2018 do Centro Universitário Santo Agostinho. 

6.2 Os interessados em submeter seus trabalhos para seleção deverão preencher o formulário 
online de inscrição, disponível no site www.unifsa.com.br até o dia 29 de setembro/2018, e 
escolher o tema de sua preferência na oferta de Grupos de Temáticos (GT). 
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6.3 O autor(a) responsável pela inscrição é o autor(a) principal, e deverá informar seus dados 
pessoais para cadastro e contato, e deverá estar obrigatoriamente inscrito no evento. O endereço 
de e-mail registrado na inscrição será utilizado para as comunicações futuras relacionadas ao 
trabalho inscrito. Os demais autores poderão acompanhar no site da SEC 2018 informações sobre 
a aprovação, ou não, dos resumos inscritos. 

6.4 O limite máximo de autores para cada trabalho é de sete (7) autores. 

6.5 Tipos de trabalhos aceitos em Grupo de Trabalho (GT) da Semana Científica UNIFSA: 

a) Trabalho Original: trabalho científico original, resultante de pesquisa, com contribuição um 
campo específico do conhecimento. Neste tipo de trabalho, deve-se dar ênfase à metodologia e 
dispensar particular atenção ao tratamento estatístico, se pertinente, para os resultados. A análise 
e interpretação dos dados coletados deve apresentar fundamentação teórica consistente, 
objetivando compreender e explicar o problema pesquisado.  

b) Revisão bibliográfica/ Revisão de Literatura / reflexão teórica: caracteriza-se por uma análise 
meticulosa e ampla de temas a partir de publicações correntes em uma determinada área do 
conhecimento, verificando-se como tais temas são abordados e analisados em estudos anteriores. 
Estes trabalhos devem apresentar síntese dos assuntos trabalhados, com análise crítica da 
bibliografia consultada, dando ênfase às conclusões. 

c) Estudo de caso: trata-se de um método qualitativo de investigação, que consiste, geralmente, 
em uma forma de aprofundar aspectos relacionados ao fenômeno estudado, seja 
compreendendo, explorando ou descrevendo acontecimentos e contextos complexos, nos quais 
estão envolvidos ou interagindo simultaneamente diversos fatores.  

c) Relato de experiência: caracteriza-se pela descrição de uma vivência acadêmica ou profissional, 
devidamente relacionada à reflexão teórica, de maneira a contribuir para a discussão, a troca de 
conhecimentos e a proposição de novas ideias, bem como a exposição de dificuldades, 
enfrentamentos e soluções encontradas no campo da pesquisa. O Relato de Experiência deve ser, 
portanto, uma descrição objetiva da experiência justificando, claramente, a razão da relevância do 
relato.  

6.6 DECLARAÇÃO DO CONSELHO DE ÉTICA  
Os autores de artigos que envolvem relatos e experiências envolvendo seres humanos e animais 
devem indicar, no corpo do texto, na descrição dos procedimentos metodológicos, se o trabalho 
está em conformidade com as normas éticas da comissão responsável pela experimentação 
humana (institucional e nacional) e animais. A pesquisa a ser publicada deve apresentar termos de 
consentimento livre e esclarecido, a constar nos anexos e/ou apêndices. Verifique as normas no 
link: https://www.unifsa.com.br/institucional/comite-de-etica 
 

7 ESTRUTURA DO TRABALHO CIENTÍFICO 

7.1.1 Os Grupos Temáticos da Semana Científica do Centro Universitário Santo Agostinho 
receberão trabalhos no formato RESUMO EXPANDIDO. Antes de prosseguir, faça o download 
obrigatório do MODELO (disponível no site do evento), a ser seguido para montagem dos 
trabalhos. O arquivo a ser submetido à SEC UNIFSA NÃO deve ser fechado em pdf, sendo 
necessário que o mesmo esteja no formato "doc." (word), para sua diagramação no livreto ANAIS 
SEC 2018, e demais usos. 



7.1.2 Os Resumos Expandidos submetidos à SEC devem ser construídos seguindo as referências 
normativas abaixo, além das normas estabelecidas no edital:  

 NBR 6022 de 2003 apresenta os elementos que constituem um artigo cientifico; 

 NBR 6023:2002 –Informação e documentação – Referências – Elaboração; 

 NBR 6024:2003 – Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um 
documento escrito – Apresentação; 

 NBR 6028:2003 – Informação e documentação - Resumo – Apresentação; 

 NBR 10520:2002 – Informação e documentação – Citações em documentos – 
Apresentação; 

 IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993. 
 
7.1.3 O Resumo Expandido deve ter, no máximo, seis (06) e, no mínimo, quatro (04) páginas, 
atendendo à seguinte formatação: 
• Formatação do trabalho em formato A4 (210 x 297 mm), com orientação retrato, margens 
esquerda e direita iguais a 3,0 cm e as demais, iguais a 2,5 cm; 
• Páginas numeradas (abaixo e à direita) e linhas, iniciando a cada página. 
• Fonte (tipo): Times New Roman, tamanho 14 para o título; tamanho 11, para autores e texto do 
resumo (com espaçamento simples); e, no corpo do trabalho, fonte tamanho 12; Tamanho de 
fonte 10 (e espaçamento simples) para citações com mais de três linhas, notas de rodapé, 
paginação, legendas das ilustrações e tabelas. 
• Espaçamento entre as linhas para o corpo do texto: 1,5 cm. 
• O Resumo Expandido deve ter título (centralizado), autor(es) alinhados à direita, seguidos da 
identificação da instituição de o(s) autores(as); Resumo, Palavras-Chave (máximo de três, 
separadas por vírgulas), Introdução (máximo de 20 linhas), Material e Métodos, Resultados e 
Discussão, Conclusões, e Referências. 
• Todos os tópicos (RESUMO, PALAVRAS-CHAVE, etc.) do trabalho devem ser escritos em 
maiúsculas, em negrito, seguidos por dois pontos (:).  
• O texto do trabalho deverá ter alinhamento justificado (alinhado, igualmente, à esquerda e à 
direita).  
• Gráficos e tabelas devem ser inseridos no texto do Word como figuras (copiar, colar especial, 
figura do Excel Objeto), centralizados. O título de gráficos/tabelas devem ser inscritos no topo, 
indicando a natureza e as abrangências geográfica e/ou temporal dos dados numéricos 
apresentados. A fonte dos dados deve ser indicada logo abaixo dos mesmos. Esta informação é 
obrigatória ainda que a tabela tenha sido elaborada pelo autor. 
• As referências, lista ordenada alfabeticamente de fontes e documentos efetivamente citados no 
trabalho, devem obedecer a NBR 6023, Informação e documentação – Referências – Elaboração 
(ABNT, 2002a). Sugere-se não referenciar obras consultadas, mas não citadas. Documentos 
utilizados como suporte para a elaboração do trabalho, como dicionários gerais, normas para 
apresentação, entre outros também não devem ser incluídos nas referências.  
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
• ANEXO DO TRABALHO: Não serão aceitos, nem apresentados, os trabalhos que não foram 
devidamente anexados no processo de submissão (sem o arquivo anexado). 
• MODIFICAÇÃO DE PARTICIPANTES: Não será permitida a inserção de participantes na após a 
submissão de trabalhos, sejam eles autores e/ou coautores. 
• MODIFICAÇÃO DE ARQUIVO DE TRABALHO: Não será permitida a troca de arquivo após a 
submissão do trabalho. Todos os trabalhos submetidos à SEC UNIFSA devem ser cuidadosamente 
revisados antes da submissão.  
• AJUSTES NA FORMATAÇÃO: A Comissão Científica da SEC UNIFSA ressalta que os trabalhos que 
não estejam dentro das normas especificadas não serão publicados nos ANAIS do referido evento. 



8 Normas gerais para a apresentação oral do trabalho no GT: 
• DATA E HORÁRO DE APRESENTAÇÃO: Os trabalhos devem ser apresentados no dia 29 de 
Setembro, no Centro Universitário Santo Agostinho, em horários e salas definidos e divulgados no 
site do evento (www.unifsa.com.br). 
• Pelo menos um dos responsáveis - autor(a) ou coautor(a) – devem apresentar o trabalho em 
uma sessão de comunicação oral de até 15 minutos, seguida de as contribuições dos 
coordenadores do GT para o referido Trabalho Científico. 
• A apresentação que fizer uso do software Power Point ou similares deve seguir a seguinte 
estrutura: identificação do título do Trabalho e Autores (opcional indicar a instituição que 
representa); Problema da pesquisa; Objetivos; Metodologia utilizada; Resultados obtidos ou 
esperado (se for o caso); Conclusões/Recomendações, e as Referências do trabalho. 
• A data programada para apresentação oral não poderá ser alterado pelo autor (a) e/ou 
apresentador(a). 
 
 
9  INFORMAÇÕES E CONTATO 

 
A organização da XVI SEC UNIFSA 2018 pode ser contatada por meio dos seguintes meios: 

Centro Universitário Santo Agostinho: Telefone (86) 3215-8721 (NUCOM); 3215-8723 (NUAPE) 
E-mail: sec@fsanet.com.br  | Site: www.unifsa.com.br 
 
10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O comitê de Organização da XVI SEC UNIFSA reserva-se no direito de resolver os casos omissos e 
as situações não previstas nas normas expressas neste edital. 
 

Teresina (PI), 04 de agosto de 2018 
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MODELO DO RESUMO EXPANDIDO – XVI SEC 2018 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO, FONTE TIMES NEW ROMAN, MAIÚSCULA, TAMANHO 14, 
CENTRALIZADO, EM NEGRITO1. 

 
Nomes completo dos autores 

2
, sem abreviaturas, alinhados à direita,  

iniciando pelo autor com maior contribuição,  

fonte Times New Roman 11, seguida pela identificação da IES. 

 
 

RESUMO:  
O resumo simples deve ter um texto com parágrafo único, em fonte Times New Roman, tamanho 
11, apresentando-se um texto claro e sucinto, e, obrigatoriamente apresentando o tema da 
pesquisa, a problematização, o(s) objetivo(s) pretendido(s) pelo trabalho, justificando a sua 
importância ou originalidade, os principais procedimentos metodológicos adotados, os resultados 
mais expressivos e as conclusões, contendo no máximo 15 linhas. Abaixo do resumo devem 
aparecer as palavras-chave:  
PALAVRAS-CHAVE: (três no máximo, procurando-se não repetir palavras do título) serão escritas 
em letras minúsculas, separadas por vírgula.  
 
INTRODUÇÃO:  
Deve ser sucinta, utilizando-se de bibliografia apropriada para formular os problemas abordados e 
a justificativa da importância do assunto de forma clara, utilizando-se revisão de literatura. O 
último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado. Utilizar no máximo 20 linhas para 
esta seção. 
 
MATERIAL E MÉTODOS:  
Dependendo da natureza do trabalho, uma caracterização da área experimental deve ser inserida, 
tornando claras as condições em que a pesquisa foi realizada. Deve conter as referências da 
metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais empregadas. Quando os métodos forem os 
consagrados, apenas a referência bibliográfica bastará; caso contrário, é necessário apresentar a 
descrição dos procedimentos utilizados, adaptações promovidas etc. Unidades de medidas e 
símbolos devem seguir o Sistema Internacional.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO:  
Na discussão, confrontar os dados obtidos com a literatura, mostrando a validade da metodologia 
utilizada para atingir as conclusões e indicando, quando necessário, sua relevância, vantagens e 
possíveis limitações.  
Gráficos e tabelas devem ser inseridos no texto do Word como figuras (copiar, colar especial, 
figura do Excel Objeto), ou como imagens, centralizados. O título de gráficos/tabelas devem ser 
inscritos no topo, indicando a natureza e as abrangências geográfica e/ou temporal dos dados 
numéricos apresentados. A fonte dos dados deve ser indicada logo abaixo dos mesmos. Esta 
informação é obrigatória ainda que a tabela tenha sido elaborada pelo autor. 
 
 

                                                
1 Trabalho apresentado na XVI Semana Científica do Centro Universitário Santo Agostinho – SEC 2018, evento 

realizado em Teresina, de 29 de setembro a 5 de outubro de 2018. 
2 Relação de autores, com as seguintes informações: titulação máxima, identificação do curso e/ou nome da instituição a 

que está vinculado, E-mail. (usar no máximo 2 linhas para cada autor).  



CONCLUSÕES:  
As conclusões devem basear-se exclusivamente nos resultados do trabalho e ser, ao mesmo 
tempo, o mais generalizável possível. Evitar a repetição dos resultados em listagem subsequente, 
buscando, sim, confrontar o que se obteve com os objetivos inicialmente estabelecidos. 
 
AGRADECIMENTOS (opcional): 
Se necessário, nesta seção, de maneira sucinta, constam os agradecimentos aos órgãos que 
concederam recursos, às instituições envolvidas no desenvolvimento da pesquisa, e às pessoas 
que contribuíram para a sua realização (exceto o professor orientador), seja em forma de apoio 
financeiro, de infraestrutura ou científico.  
 
 
REFERÊNCIAS 
Esta seção deve incluir apenas as fontes bibliográficas mencionadas no texto e/ou tabelas, 
gráficos, fotos ou imagens, aparecendo em ordem alfabética, do sobrenome do primeiro autor, 
aos demais autores, separados por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser 
abreviados. A ordem dos itens em cada referência deve obedecer às normas vigentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  


