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EDITAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FG  Nº. 003/2019 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

REGULAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO 

IX SEPEX 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1 – INSCRIÇÕES 

 

Ouvintes e Comunicadores (alunos, professores e comunidade): de 09 de 

setembro até 02 de outubro de 2019. 

 

Taxa: R$30,00 (trinta reais) 

 

Somente pelo site: www.faculdadeguarapuava.edu.br 

 

Divulgação do resultado sobre a aceitação dos trabalhos: até 04 de outubro 

de 2019. 

Divulgação da programação completa dos dias, horários e ensalamento das 

comunicações dos trabalhos e demais atividades: até 07 de outubro de 2019. 

  

2 – REGULAMENTO 

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO PARA 

APRSENTAÇÃO DE TRABALHO NO IX SEPEX 

http://www.faculdadeguarapuava.edu.br/


2 
 

 

A inscrição, efetivada a partir do preenchimento online do formulário, 

implica na aceitação integral das normas e condições estabelecidas no 

Regulamento, sobre as quais os inscritos não poderão alegar 

desconhecimento. 

A certificação de todos os participantes com a apresentação de trabalhos 

(artigo ou resumo expandido), autores, co-autores e orientadores está 

vinculada à inscrição individual dos mesmos. Aos comunicadores será atribuída 

uma carga horária de 20 (vinte) horas de atividades complementares. 

 O arquivo com o conteúdo do trabalho deverá ser anexado ao formulário, no 

ato da inscrição online, em formato WORD.  

Não serão permitidas quaisquer alterações após a inscrição ser efetuada. 

Para não incorrer em erros que levem a não aceitação do trabalho 

inscrito, leia com a máxima atenção o Regulamento e o Formulário de 

inscrição, disponíveis no site. 

                                       

3 - NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

O resumo expandido deverá ter um mínimo de três páginas e no máximo de 

cinco páginas. A margem superior deverá ter 4 cm e as demais margens 

devem ser de 2 cm e folha em tamanho A4, com espaçamento simples. Para 

submissão, o arquivo deverá ser salvo em formato DOC. 

O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A-4, com margens 

superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser empregada fonte Arial, 

corpo 11, exceto no título, e justificado. O espaçamento entre as linhas deverá 

ser simples.  

Pode haver um ou até três autores para cada trabalho inscrito. 

Para fins de certificação, autores e co-autores deverão inscrever-se  como 

comunicadores. 

Os professores orientadores receberão certificados quando mencionados pelos 

autores e inscritos no evento.  

As normas para a elaboração do resumo expandido encontram-se em anexo a 

este Edital. 
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4 - CONTEÚDO E FORMATAÇÃO DO TEXTO 

 

Para os casos de trabalhos sobre projetos e/ou pesquisas ainda não 

concluídos, é necessário que sejam apresentados os objetivos, a metodologia 

utilizada e os resultados parciais obtidos ou esperados. 

 

5 - NORMAS PARA APRESENTAÇÃO 

 

Cada sala de trabalho será coordenada por pelo menos um(a) professor(a) e 

um monitor(a).  Exposições de 10 minutos. Disponibilização de data-show.  O 

apresentador deverá trazer seu computador portátil.  As apresentações devem 

ser produzidas em power-point , com o número máximo de 12 slides. 

 

Roteiro dos slides  

1 - Identificação da Instituição e do curso de origem; 

2 - Título do trabalho; identificação dos autores e orientadores; 

3 - Imagem 2 (ARTIGO E RESUMO) 

4 - Objetivos; 

5 - Procedimentos Metodológicos; 

6 - Resultados obtidos ou esperados; 

7 - Considerações Finais; 

8 - Referências. 

 

6 - AVALIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Todos os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica do Seminário de 

Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão – SEPEX e, se aprovados, serão 

apresentados no evento e posteriormente passarão por seleção para 

publicação nas revistas eletrônicas da FG. 
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7 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O candidato inscrito assume a aceitação total e incondicional das normas 

constantes neste Edital. 

Não será concedida, em nenhuma hipótese, revisão de resultados e recursos 

de qualquer natureza. 

A entrega dos trabalhos de pesquisa, em forma de resumo expandido, deverá 

ocorrer, impreterivelmente, até o dia 02 de outubro de 2019.. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica designada para a 

coordenação do processo de seleção e acompanhamento dos resumos 

expandidos inscritos para o IX SEPEX. 

 

 

Guarapuava, 2 de setembro de 2019. 

 

 

Leonardo Becher de Mattos Leão 
Diretor Geral 
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ANEXO 

 

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO PARA IX 

SEPEX 

 

 1. O texto do resumo expandido deve ser organizado em Título, Autores, 

Resumo, Palavras-chave, Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, 

Conclusões e Referências.  

2. O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo, três e, no máximo, cinco 

laudas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras.  

3. O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A-4, com margens 

superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser empregada fonte Arial, 

corpo 11, exceto no título, e justificado. O espaçamento entre as linhas deverá 

ser simples.  

4. As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as normas 

vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

5. Citações de trabalhos extraídos de Resumos e Abstracts, publicações no 

prelo e comunicação pessoal não são aceitas na elaboração do resumo 

expandido.  

6. O texto deverá iniciar com o Título do trabalho em letras maiúsculas, 

utilizando fonte Arial, corpo 14, em negrito, centralizado com, no máximo, 20 

palavras.  

8. Após duas linhas (espaços) do Título, devem aparecer os Nomes 

Completos dos Autores e Orientador, separados por ponto e vírgula, em 

fonte Arial, corpo 12, centralizados e grafados somente com as primeiras letras 

maiúsculas.  

9. A seção Resumo deve ter no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras, 

com breves e concretas informações sobre a justificativa, os objetivos, 

métodos, resultados e conclusões do trabalho. Deverá ser iniciado 

imediatamente abaixo da palavra Resumo. Não deve conter referências 

bibliográficas. O Resumo deve ser apresentado com parágrafo único.  

10. Logo após o Resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave:” e, na 

mesma linha que ela, serão incluídas, no mínimo, três e, no máximo, cinco, 
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expressões em português relacionadas ao tema do trabalho, separadas por 

“ponto e vírgula”.  

11. A seção Introdução deve ser breve e conter, no máximo, 1000 (um mil) 

palavras. Justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão 

de literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado.  

12. A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de 

modo que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. 

Deve conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises 

laboratoriais empregadas. Não deve exceder 1000 (um mil) palavras.  

13. A seção Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos, podendo 

ser apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos 

resultados deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no 

trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis 

limitações.  

14. As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser 

elaboradas de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. 

Devem ser gravadas no programa Word para possibilitar possíveis correções. 

Devem ser inseridas no texto e numeradas com algarismos arábicos. Nas 

Tabelas (sem negrito), o título deve ficar acima e nas Figuras (sem negrito), o 

título deve ficar abaixo. É recomendável evitar a apresentação dos mesmos 

dados na forma de Figuras e Tabelas.  

15. A seção Conclusões deve ser elaborada com o verbo no presente do 

indicativo, em frases curtas, sem comentários adicionais (=Resultados e 

Discussão), e com base nos objetivos e resultados do Resumo Expandido. Não 

deve exceder 200 (duzentas) palavras.  

16. Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos 

mencionados no texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. 

Dois ou mais autores, separar 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. 

 


