
 
 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

O IX Seminário de Iniciação Científica-IX SIC é um evento da Faculdade do Sul da 

Bahia-FASB, realizado através do Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão-

NUPPE, promovido bianualmente e organizado pelos diversos setores que compõem a 

comunidade acadêmica. 

Esta edição, cujo tema é “A Iniciação Científica na Fasb e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável-ODS”, tem como objetivo propor discussões sobre o 

espaço de produção do conhecimento, através da pesquisa nas diversas áreas, voltadas 

para resolução de demandas locais e regionais, proporcionando reflexões sobre gestão do 

conhecimento, inovação e sustentabilidade, em seu diálogo com os saberes acadêmicos. 

Nesta Segunda Circular do IX SIC, divulgamos a programação do evento e as normas 

para formatação de trabalho completo. 

1.PROGRAMAÇÃO DO IX SIC 

ATIVIDADE HORÁRIO DATA PLATAFOR

MA 

VIRTUAL 

 

 

Abertura do IX SIC 

Nuppe 

Direção Acadêmica 

 

Conferência de Abertura:  

Prof. Dr. Jorge Emanuel Reis Cajazeira 

(UEFS) 

 

 

19h00 

 

 

 

19h30min 

 

 

 

20 de outubro 

 

 

 

Auditório 

Virtual 

Microsoft 

Teams 



 
  

Comunicações e Exposições Digitais 

  

14h às 18h 

 

 

8h às 12h 

     14h às 18h 

   19h às 22h30 

 

      8h às 12h 

     14h às 18h 

 

20 de outubro 

 

 

21 de outubro 

 

 

 

22 de outubro 

 

Salas virtuais 

 

 

Salas virtuais 

 

 

 

Salas virtuais 

 

Minicursos 

 

14h às 18h 

 

 

8h às 12h 

14h às 18h 

19h às 22h30 

 

8h às 12h 

14h às 18h 

 

20 de outubro 

 

 

 21 de outubro 

 

 

 

 22 de outubro 

 

Salas virtuais 

 

 

Salas virtuais 

 

 

 

Salas virtuais 



 
 

 

 

Conferência de Encerramento: 

Prof. Dr. Caleb Salomão Pereira Silva (FDV) 

        

Lançamento de livros   

 

 

 

 

 

19h às 20h 

 

20h às 21h30 

 

 

 

 

22 de outubro 

 

 

 

 

 

 

Auditório 

Virtual 

 

NORMAS E DIRETRIZES PARA A PROPOSIÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 

 

1. Cada participante poderá ser autor/autora de apenas um (01) trabalho. 

2. Os trabalhos de alunos da graduação, obrigatoriamente, devem ser submetidos em 

coautoria com um/uma docente orientador/orientadora. 

3. Cada trabalho poderá ter no máximo quatro autores/autoras (incluindo o/a docente 

orientador/orientadora). 

4. As propostas deverão ser enviadas diretamente para o e-mail do evento : 

sic@ffassis.edu.br, de 1º a 30/09/2021. 

5. No resumo devem constar: 

 Título (na primeira linha, em maiúsculo e negrito, centralizado); 

 Nome(s) (duas linhas abaixo do título) e instituição (por extenso, seguido 

da sigla da instituição) e, logo abaixo, e-mail); 

 Resumo (entre 150 a 250 palavras); 

 Palavras-chave (usar maiúsculo, de 04 a 05 palavras-chave, separadas por 

ponto); 

 Fonte: Times new roman, tamanho 12, espaçamento simples, parágrafo 

justificado. 
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NORMAS E DIRETRIZES PARA A PROPOSIÇÃO DE EXPOSIÇÃO DIGITAL 

 

6. Cada participante poderá ser autor/autora de apenas um (01) trabalho. 

7. Os trabalhos de alunos da graduação, obrigatoriamente, devem ser submetidos em 

coautoria com um/uma docente orientador/orientadora. 

8. Cada trabalho poderá ter no máximo quatro autores/autoras (incluindo o/a docente 

orientador/orientadora). 

9. As propostas deverão ser enviadas diretamente para o e-mail do evento : 

sic@ffassis.edu.br, de 1º a 30/09/2021. 

10. Na proposta devem constar: 

 Título (na primeira linha, em maiúsculo e negrito, centralizado); 

 Nome(s) (duas linhas abaixo do título) e instituição (por extenso, seguido 

da sigla da instituição) e, logo abaixo, e-mail); 

 Resumo (entre 150 a 250 palavras); 

 Palavras-chave (usar maiúsculo, de 04 a 05 palavras-chave, separadas por 

ponto); 

 Fonte: Times new roman, tamanho 12, espaçamento simples, parágrafo 

justificado. 

11. As exposições digitais compreendem: exposição de vídeos, registros 

fotográficos, produção de documentários etc. 

 

 

 

NORMAS E DIRETRIZES PARA A PROPOSIÇÃO DE MINICURSOS 

 

1. Os minicursos podem ser ofertados por até dois/duas especialistas, 

mestres/mestras ou doutores/doutoras. 

2. A temática específica do minicurso a ser proposto deve contemplar o tema geral 

do evento: A Iniciação Científica na Fasb e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável-ODS 

3. No resumo da proposta deve constar: 

 Título (na primeira linha, em maiúsculo e negrito, centralizado); 

 Nome(s) (duas linhas abaixo do título) e instituição (por extenso, 

seguido da sigla da instituição) e, logo abaixo, e-mail; 

 Resumo (entre 150 a 250 palavras); 

 Palavras-chave (usar maiúsculo, de 03 a 05 palavras-chave, separadas 

por ponto); 

about:blank


 
 Fonte: Times new roman, tamanho 12, espaçamento simples, 

parágrafo justificado. 

 As propostas devem ser enviadas ao e-mail: sic@ffassis.edu.br, de 1º 

a 30/09/2021. 

 

 

            

 

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DE TRABALHO COMPLETO 

 

Configuração de página: 3 cm,  esquerda e superior; 2 cm, direita e inferior. 

Título do trabalho em negrito e caixa alta, centralizado, no alto da página. 

Nome do autor à direita, em caixa alta e caixa baixa; sem itálicos e sem negritos. 

Email de contato logo abaixo do nome da instituição (opcional). 

Texto: Times New Roman, corpo 12; entrelinhas 1,5; parágrafo 1,0; justificado. 

Citação com mais de três linhas: recuo de 4 cm, a partir da margem esquerda, 

justificado, espaço simples entrelinhas e letra corpo 10. 

Referências bibliográficas e digitais: de acordo com as normas da ABNT. Títulos 

de obras em itálico. 

Notas de rodapé: utilizar o mínimo necessário. 

Extensão do texto: até 12 páginas. 

Os trabalhos completos devem ser enviados ao e-mail: sic@ffassis.edu.br, até o 

dia 15.12.21. 

 

AVISO IMPORTANTE: Todas as comunicações (dúvidas, sugestões, envio de 

resumos, propostas de minicurso, comunicação oral, exposição digital etc.) 

relativas ao IX SIC deverão ser encaminhadas para o e-mail: sic@ffassis.edu.br 

 

Teixeira de Freitas, 1º de setembro de 2021 

Atenciosamente, 

Coordenação Geral do IX SIC 
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