
 
 

PRIMEIRA 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 Primeira Circular do IX SIC, divulgamos o cronograma, as normas para 

submissão de trabalhos, bem como as regras para formatação do resumo. 

Ver informações sobre a programação no site do evento www.sicfasb.com 

1. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: 

20 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 

2. LOCAL DO EVENTO 

Evento online 

 

3. CRONOGRAMA 

 

3.1  - Inscrição como ouvinte: 13/08 a 18/10/2021, através do e-mail:  

sic@ffassis.edu.br. 

3.2 – Inscrição de minicurso: 1º a 30/09/2021 

3.3  - Inscrição de trabalho (comunicação oral/exposição digital-online), com o 

resumo completo e com as palavras-chave (ver normas ao final deste 

documento), para o e-mail:  sic@ffassis.edu.br: 1º a 30/09/2021. 

3.4 - Envio de e-mail com as cartas de aceite dos trabalhos aprovados: 05 a     

08/10/2021 

3.5 -  Prazo final de entrega dos textos completos para publicação: 15.12.21 
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4. VALORES A SEREM PAGOS SOMENTE PARA AUTORES DE 

TRABALHO 

Categoria Até 30/09/21 Após 30/09/21 até 

15.10.21 

Estudante da Fasb 15,00 20,00 

Estudante de outra IES 25,00 30,00 

Demais participantes 30,00 35,00 

 

Observações: 

 Não será cobrada taxa para aqueles que participarão do evento apenas 

como ouvintes. A referida taxa é para quem deseja participar de minicurso 

ou apresentação de comunicação oral ou exposição digital. 

 As taxas serão pagas on-line, através de depósito em conta bancária: 

Titular: Fundação Francisco de Assis, Banco do Brasil, ag. 1289-0, conta 

corrente: 32.000-5. 

 

5. COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO 

Profª Ma. Carla Eduarda de Almeida Vieira 

Profª Ma. Tharcilla Nascimento da Silva Macena 

Prof. Dr. Valci Vieira dos Santos 

 

 

6. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

Com apresentação de trabalho: Estudantes de graduação, pós-graduação, 

professores, pesquisadores e demais profissionais poderão participar do evento, 

enviando trabalhos para a coordenação da Comissão Científica. 

Sem apresentação de trabalho: Estudantes de graduação, pós-graduação, 

professores, pesquisadores e demais profissionais que não queiram apresentar 

trabalho no evento poderão se inscrever como ouvintes, gratuitamente. 

 

7. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO 

7.1 – COMUNICAÇÃO ORAL 

 Poderão se inscrever estudantes de graduação (com a participação do/a 

orientador/a, da pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) 

e professores pesquisadores. 



 
 Cada participante poderá se inscrever em apenas uma comunicação 

oral, condizente com sua proposta de estudo/pesquisa relacionada a 

um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS. 

 Os trabalhos poderão ser individuais ou em coautoria (máximo 4 

autores, incluindo orientador/a). Em caso de coautoria, todos os 

autores deverão fazer a inscrição e comparecer na sala virtual para a 

apresentação oral. O autor que não comparecer à exposição da 

comunicação oral não receberá certificado. 

 Os resumos devem ter entre 150 e 250 palavras, conforme modelo 

disponível no site do evento www.sicfasb.com. 

 Enviar o resumo para o e-mail sic@ffassis.edu.br e aguardar a carta de 

aceite. Só após o recebimento da carta de aceite, poder-se-á fazer a 

inscrição em www.sicfasb.com. 

 Professores orientadores podem, na condição de coautores, participar 

dos trabalhos de todos os seus orientandos e monitores inscritos no 

evento. 

 As comunicações deverão ocorrer em um tempo máximo de 15 

minutos. 

 

7.2 – EXPOSIÇÃO DIGITAL (online) 

 

 Poderão se inscrever estudantes de graduação (com participação do/a 

orientador/a, da pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) 

e professores pesquisadores. 

 Os trabalhos poderão ser individuais ou em coautoria (máximo de 4 

autores, incluindo orientador/a). Quando justificado, a exposição 

digital poderá ter 5 autores. 

 Cada participante poderá apresentar apenas um resumo para se 

inscrever nesta modalidade. 

 Os resumos devem ter entre 150 e 250 palavras, conforme modelo 

disponível no site do evento www.sicfasb.com. 

 Enviar o resumo para o e-mail: sic@ffassis.edu.br e aguardar a carta 

de aceite. Só após o recebimento da carta de aceite, poder-se-á fazer a 

inscrição em www.sicfasb.com. 

 Professores orientadores podem, na condição de coautores, participar 

dos trabalhos de todos os seus orientandos e monitores inscritos no 

evento. 
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 A exposição digital corresponde a um trabalho que será exibido de 

forma online. Poderá ser uma apresentação de um trabalho fotográfico, 

de um vídeo etc. 

 

Observação: Os participantes podem inscrever até 2 trabalhos, desde que um seja 

na modalidade comunicação oral e o outro na modalidade de exposição digital. 

 

 

8. FORMATAÇÃO DO RESUMO PARA SUBMISSÃO/INSCRIÇÃO – IX 

SIC 

O resumo deve ser apresentado em programa Word for Windows ou similar (não 

enviar em PDF), com a seguinte formatação: 

1. Fonte Times for Roman, tamanho 12, espaçamento simples. 

2. Margens: Esquerda e direita (2,5 cm); superior e inferior (3 cm). 

3. Título: Negrito, centralizado, caixa alta. 

4. Após o título, pular duas linhas e colocar nomes de autor/a e coautor/a, 

instituição e e-mail, à direita, conforme modelo. 

5. Pular uma linha entre nomes de coautores, se houver. 

6. Pular uma linha entre  nome/s de autor/es e início do resumo. 

7. Pular uma linha entre resumo e palavras-chave. 

8. De 3 a 5 palavras-chave, com inicial maiúscula, separadas por ponto e 

vírgula e ponto final após a última palavra. 

9. Os resumos devem ter entre 150 e 250 palavras, conforme modelo 

disponível no site do evento www.sicfasb.com. 

10. Enviar o resumo para o e-mail sic@ffassis.edu.br  e aguardar a carta de 

aceite. Só após o recebimento da carta de aceite, poder-se-á fazer a 

inscrição em www.sicfasb.com. 

11. No texto do resumo, apresentar: objetivos, referencial teórico, 

metodologia, resultados (parciais ou conclusivos). 

Observação: Estas normas servem para as duas modalidades de apresentação de trabalho 

(Comunicação oral e em sessão de Exposição Digital). 
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9. NORMAS/ORIENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE 

MINICURSO PARA O IX SIC 

 

 A carga horária dos minicursos será de 4 h. Serão ofertados nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, com a seguinte programação: 

20 vagas para inscrição das propostas; 

As propostas poderão ser apresentadas por docentes e técnico-

administrativos  de Instituições de Ensino Superior; 

Ficará sob a responsabilidade da Comissão Científica a seleção das 

propostas dos minicursos, os quais deverão submeter-se aos seguintes 

critérios: 

- Atendimento aos requisitos do resumo; 

- Contribuição para ampliar as discussões acerca do tema norteador do IX 

SIC; 

- Relevância social da proposta do minicurso; 

Os textos a serem trabalhados no minicurso, pelo proponente, deverão ser 

disponibilizados em PDF, no ato da inscrição.  

 

 

 

 

 

Teixeira de Freitas, 12 de agosto de 2021. 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Geral do IX SIC 


