FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO VICENTE- FATEF
IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – FATEF
1- OBJETIVOS
1.1 Estimular o interesse pela pesquisa nos campos da Ciência e da Tecnologia,
visando assegurar o contínuo desenvolvimento das capacidades instaladas no país.
1.2 Incentivar a pesquisa científica relacionada à busca de alternativas sustentáveis para
a preservação ambiental.
2- QUANDO SERÁ?
Data: 16 a 19/11/2021
Local: FATEF- Av. Presidente Wilson, 1013- São Vicente, SP (Online - Remoto)
Horário: 19h a 22h
3- INSCRIÇÕES
3.1 Período de inscrições: 18 a 29 de outubro - no site http://www.fortec.edu.br/ic/
3.2 Divulgação dos trabalhos selecionados para apresentação em banner e em sala: 08 de
novembro no site http://www.fortec.edu.br/ic/
4- QUEM PODE PARTICIPAR
4.1 Alunos Autores
 Pode haver um ou mais Autores para cada trabalho inscrito. Somente alunos da
Faculdade de Tecnologia de São Vicente- FATEF;
 Apenas alunos matriculados em cursos de graduação podem participar;
 Qualquer um (apenas um) dos Autores cadastrados na inscrição pode realizar a
apresentação presencial do trabalho, caso o trabalho se classifique para esta etapa.
4.2 Professores Orientadores
 Deve haver necessariamente pelo menos um Professor-Orientador para cada
trabalho inscrito e é possível inscrever mais de um Professor(es)-Orientador(es)
para cada trabalho;
 Um mesmo professor pode ser Professor-Orientador de mais de um trabalho.
5- INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO
 O arquivo com o conteúdo do trabalho deverá ser anexado ao formulário, no
ato da inscrição online;
 Após a finalização da inscrição do trabalho, não poderão ser adicionados ou
alterados os participantes: Autor(es) e Orientador(es);

 As informações fornecidas no preenchimento do formulário serão adotadas e
mantidas em todas as etapas do evento para efeito de registros, publicações
e certificações.
6- TRABALHOS
A organização avaliará todos os trabalhos e reserva-se no direito de rejeitar
aqueles considerados inadequados.
7- ENVIO DE TRABALHOS
O trabalho somente será enviado eletronicamente, no ato da inscrição, anexado em
campo próprio no formulário de inscrição. Não será recebido por e-mail em
nenhuma hipótese. Os trabalhos, independente da categoria, deverão seguir estas
especificações:
Formato do arquivo:
 Arquivo em formato Acrobat PDF;
 Tamanho máximo de 10 mb.
Apoio Realização Formatação do texto:
 Texto na cor preta, fonte Arial, corpo em tamanho 12;
 Espaçamento entre linhas de 1,5 linha;
 Margem superior de 3,0 cm;
 Margem inferior de 2,0 cm;
 Margens laterais, à esquerda com 3,0 cm e à direita com 2,0 cm;
 Colocar Título, nome de Autores, Orientadores, na primeira folha.
Os trabalhos serão aceitos sob duas categorias: Concluído e Em Andamento.
a) Categoria Concluído
Trabalhos enviados na Categoria Concluído devem estar finalizados, ou seja,
possuir os resultados e considerações finais; Nesta categoria, o arquivo enviado
deverá conter até 15 páginas (incluindo eventuais gráficos, tabelas, ilustrações etc.)
com o seguinte conteúdo obrigatório:
1. RESUMO
2. INTRODUÇÃO
3. OBJETIVOS
4. METODOLOGIA
5. DESENVOLVIMENTO
6. RESULTADOS
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8. FONTES CONSULTADAS
b) Categoria Em Andamento
Trabalhos que não estiverem com o seu desenvolvimento ou pesquisas totalmente
finalizados deverão ser enviados na Categoria Em Andamento. Nesta categoria, o
arquivo enviado deverá conter até 5 páginas (incluindo eventuais gráficos, tabelas,
ilustrações etc.) com o seguinte conteúdo obrigatório:

1. RESUMO
2. INTRODUÇÃO
3. OBJETIVOS
4. METODOLOGIA
5. DESENVOLVIMENTO
6. RESULTADOS PRELIMINARES
7. FONTES CONSULTADAS
ATENÇÃO: Cópias parciais ou integrais de trabalhos de outrem (plágios) eliminam o
candidato do presente, independente das responsabilidades civil e criminal advindas.
8- AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos serão avaliados por três professores.
8.1 Avaliação dos Trabalhos Textuais
Toda a avaliação dos trabalhos será feita pelo corpo docente especialmente designado. A
avaliação textual considerará os seguintes critérios:
• Clareza dos objetivos;
• Adequação da metodologia;
• Lógica e articulação do desenvolvimento;
• Consistência dos resultados e das considerações finais;
• Pertinência e atualização das fontes consultadas;
• Coerência dos textos em relação a cada um dos itens individualmente
considerados: Resumo, Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados (ou Resultados
Preliminares para os trabalhos da categoria “Em andamento”), Desenvolvimento,
Considerações finais (só para os trabalhos Concluídos) e Fontes Consultadas.
Nesta fase, os trabalhos terão seu conteúdo avaliado conforme os seguintes critérios:
• Objetividade do estudo;
• Uso correto da linguagem científica;
• Relevância do trabalho;
• Aplicabilidade dos resultados.
8.2 – Etapa de Apresentação Presencial (Oral Remoto)
Serão avaliados os seguintes critérios na avaliação presencial dos trabalhos:
• Domínio do conteúdo;
• Relação do trabalho escrito com a apresentação oral;
• Objetividade e clareza na apresentação;
• Determinação nas respostas às questões formuladas pelo avaliador.

9- APRESENTAÇÃO PRESENCIAL DOS TRABALHOS
9.1 Apresentações Online
 O Autor que fará a apresentação deverá permanecer no link pré-determinado
enquanto durar a sessão para a qual foi definida a sua apresentação
(divulgados no Gradeamento).
 O Autor, dentro do horário pré-determinado de sua Sessão, terá 10 (dez)
minutos para a sua apresentação, seguidos de 5 (cinco) minutos para
responder aos questionamentos do Avaliador.
 Diversos trabalhos serão avaliados em uma mesmo link durante uma sessão.
A ordem será definida pelo gradeamento, podendo ser alterado pelo
avaliador da sala.
 O Autor deverá compartilhar a apresentação durante a apresentação. Para
isso, verifique a conexão antes do início das sessões para que não ocorra
problemas técnicos.
 Não se recomenda a utilização de conteúdo sonoro ou vídeos, pois podem
ocorrer incompatibilidades com os programas disponíveis.
 As Sessões serão gravadas como forma de comprovação de apresentação.
10- PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos do SIC-FATEF serão publicados de 2 (duas) maneiras:
a) Gradeamento: Publicado no site http://www.fortec.edu.br/ic/ e afixado no campus
durante o evento, indicando título do trabalho, horário, local e forma de
apresentação (em Painel ou em Sala). Neste não constará o conteúdo dos
trabalhos;
b) Mídia eletrônica: Website, com todos os trabalhos Pré-selecionados e seus
conteúdos, em conformidade com os dados do formulário de inscrição
11-CERTIFICADOS
Serão disponibilizados no site http://www.fortec.edu.br/ic/, em até 15 (quinze) dias úteis
após o congresso, os certificados online para Autor(es) e Orientador(es) – somente para os
trabalhos aceitos e apresentados.
 Não serão entregues certificados ou declarações para os trabalhos não
aprovados na pré-seleção;
 Não serão entregues certificados ou declarações para os Colaboradores dos
trabalhos;
 Não serão entregues certificados ou declarações de participação para os
espectadores/ouvintes do evento.

