REGULAMENTO
1

OBJETIVO

A XI Semana de Iniciação Científica (XI SIC) da Faculdade Católica de Pouso Alegre
constitui um espaço de divulgação, promoção e acompanhamento dos trabalhos de iniciação
científica e de outros projetos de pesquisa concluídos e em andamento desenvolvidos por
alunos de graduação.
A SIC divulgará, através de comunicações virtuais, os resultados das pesquisas
desenvolvidas nos trabalhos de conclusão de curso em andamento nos bacharelados em
Filosofia e Teologia da Faculdade Católica de Pouso Alegre.
2

PÚBLICO-ALVO

2.1

Graduando regularmente matriculado em disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso
nos cursos de bacharelado da Faculdade Católica de Pouso Alegre, com
acompanhamento de professor orientador.

2.2

Aluno regularmente matriculado na Faculdade Católica de Pouso Alegre e membros do
corpo docente da Instituição, para participação como ouvinte.

2.3

Participante externo, para participação como ouvinte, mediante inscrição.
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INSCRIÇÕES

As inscrições para a XI SIC poderão ser efetuadas nas modalidades de ouvinte ou de
apresentador de trabalho.
3.1

A modalidade de ouvinte corresponde à participação em uma ou mais atividades da XI
SIC sem apresentação autoral de trabalho, conforme a programação do evento. Para a
inscrição como ouvinte, membros dos corpos discente e docente da Faculdade Católica
de Pouso Alegre não necessitam de inscrição prévia. Participantes externos deverão se
inscrever através da página da instituição na internet.

3.2.

A modalidade de apresentador de trabalho corresponde à submissão de proposta de
comunicação de atividade de pesquisa a ser realizada nas sessões previstas para o dia 8
de junho de 2022, nos seguintes horários, conforme a programação a ser estruturada a
partir das inscrições: das 7h55min às 11h30min, para o curso de Teologia; das 18h55min
às 22h30min, para o curso de Filosofia.
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3.2.1. Cada estudante de graduação poderá submeter apenas um trabalho à sessão de
comunicações.
3.2.2. O estudante inscrito como apresentador deverá obrigatoriamente submeter seu
trabalho nas modalidades resumo (item 4), pôster (item 5) e comunicação oral (item 7).
3.2.3. Os trabalhos submetidos não devem conter coautor(es), coorientador(es) ou outros
colaboradores.
3.2.4. O orientador indicado deverá estar diretamente vinculado à pesquisa que será
apresentada.
3.2.5. Somente o estudante inscrito poderá apresentar seu trabalho, não sendo permitida a
troca ou a substituição de apresentador ou orientador em nenhuma das fases do
processo de inscrição.
3.2.6. As inscrições na modalidade de apresentador de trabalho devem ser submetidas à
apreciação da Comissão Organizadora da XI SIC até o dia 2 de junho de 2022, mediante
o envio para o e-mail sicfacapa@hotmail.com dos arquivos contendo o resumo (.doc) e
do pôster digital (.ppt ou .pptx).
3.2.7. Tanto o resumo quanto o pôster digital deverão passar por revisão do professor
orientador antes do envio da inscrição à Comissão Organizadora da XI SIC.
3.3.

Serão isentas de pagamento as inscrições para a XI SIC, tanto na modalidade de ouvinte
quanto na modalidade de apresentador de trabalho.
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RESUMO

4.1.

No ato da inscrição na modalidade de apresentador, o estudante deverá submeter seu
resumo, obedecendo aos critérios descritos nos itens a seguir.

4.2.

O resumo, redigido na forma de parágrafo único, de modo coeso, coerente, claro e
adequado à norma-padrão da língua portuguesa, deve conter:
a) o título do trabalho, o nome do autor, o nome do orientador, suas respectivas
formações e a instituição de origem;
b) apresentação de uma breve introdução sobre o trabalho;
c) relato da metodologia utilizada de forma concisa e clara;
d) apresentação da síntese dos resultados obtidos até o momento, ou, se for o caso,
das conclusões do trabalho de Iniciação Científica;
e) 3 (três) palavras-chave identificadoras do tema de pesquisa;
f) 3 (três) referências dentre as obras mais relevantes para o desenvolvimento da
pesquisa, indicadas conforme a Norma ABNT 6023:2018.

4.3.

Não será permitida a inserção de fórmulas ou de figuras no corpo do resumo ou fora
dele.

4.4.

O texto deverá ser apresentado em arquivo formato Word (.doc ou .docx) desbloqueado
para cópia e edição, formatado conforme o modelo disponibilizado no site
www.facapa.edu.br, através da aba “Pesquisa”, no item “XI Semana de Iniciação
Científica”.

4.5.

Os resumos deverão ser enviados para o e-mail sicfacapa@hotmail.com.
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4.6.

Depois de submetido a apreciação, o texto do resumo não poderá ser alterado.

4.7.

Resumos enviados fora dos padrões estabelecidos acima não serão aceitos no evento.

5

PÔSTER

5.1.

Anexo ao resumo, deve ser enviado ao e-mail sicfacapa@hotmail.com um pôster digital
em formato Power Point (.ppt ou .pptx) que contenha o que foi informado no resumo,
podendo apresentar informações complementares que sejam relevantes para o
conhecimento do leitor/ouvinte.

5.2.

Assim como o resumo, o pôster digital não deve conter coautor(es) ou coorientador(es).

5.3.

O pôster digital deverá ser confeccionado conforme o modelo disponível no site
www.facapa.edu.br, através da aba “Pesquisa”, no item “XI Semana de Iniciação
Científica”.

5.4.

Não será permitida a inserção de fórmulas ou de figuras no pôster digital.

5.5.

Depois de submetido a apreciação, o pôster digital não poderá ser alterado.

5.6.

Não serão admitidos a apresentação trabalhos cujo pôster digital estiver elaborado em
desconformidade com o modelo apresentado e as normas deste regulamento.
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ANÁLISE DOS TRABALHOS SUBMETIDOS

6.1.

Uma vez avaliada a proposta de apresentação de trabalho, o participante inscrito
receberá, através de e-mail, até o dia 6 de junho de 2021, o deferimento ou o
indeferimento de sua apresentação, consideradas as vagas disponíveis, a adequação às
normas da XI SIC, bem como a consistência e a relevância acadêmico-científicas do
trabalho proposto, avaliadas pela Comissão Organizadora.

6.2.

Encerrado o processo de análise de trabalhos, a lista contendo os nomes dos
apresentadores e as indicações de data, hora e local das respectivas sessões será
divulgada no site www.facapa.edu.br.
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COMUNICAÇÃO ORAL

7.1.

Todos os trabalhos aprovados pela XI SIC deverão ser apresentados na forma de
comunicação oral pelo próprio autor do trabalho.

7.2.

Durante a apresentação, será projetado pela Secretaria Acadêmica o pôster digital
previamente enviado pelo apresentador do trabalho.

7.3.

O apresentador poderá estar acompanhado de seu respectivo orientador, que
participará como ouvinte na sessão.

7.4.

O apresentador terá 10 (dez) minutos para expor seu trabalho. O professor presidente
da sessão de comunicações poderá dispor mais 10 (dez) minutos para questionamentos
e ponderações dos participantes ao apresentador.
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7.5.

Após a divulgação da listagem, não serão aceitas solicitações de troca de dia ou horário
de apresentação.

7.6.

Apenas os participantes que efetuarem a comunicação oral conforme as normas da XI
SIC farão jus a certificado de participação no evento na modalidade de apresentador de
trabalho, bem como à inclusão de seu resumo nos anais do evento.
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SESSÕES DE COMUNICAÇÕES

8.1.

A Comissão Organizadora da XI SIC distribuirá os trabalhos por sessões de comunicações
conforme as áreas do conhecimento e as afinidades temáticas.

8.2.

Cada sessão será presidida por um integrante do corpo docente da Faculdade Católica
de Pouso Alegre, definido pela Comissão Organizadora.

8.3.

A ordem da apresentação dos trabalhos será divulgada pelo professor presidente da
sessão no início da sessão, conforme a programação previamente divulgada.

8.4.

O acesso às apresentações através da plataforma Zoom será dado aos participantes
através do link gerado e fornecido pela Secretaria Acadêmica.

8.5.

O registro de presenças de apresentadores e orientadores será efetuado pela Secretaria
Acadêmica.
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CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES

9.1.

Os certificados referentes à XI SIC serão disponibilizados gratuitamente, em formato
digital (PDF), aos apresentadores de trabalhos, presidentes de sessão de comunicações
e membros da Comissão Organizadora.

9.2.

Aos ouvintes que não se encontrarem matriculados no turno de apresentação das
sessões, será fornecida gratuitamente declaração digital de participação (em formato
PDF), mediante requerimento à Secretaria da Faculdade Católica de Pouso Alegre.

10

ANAIS

Os resumos dos trabalhos inscritos e apresentados na XI SIC serão publicados nos anais
do evento.
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COMISSÃO ORGANIZADORA E EQUIPE DE APOIO

11.1.

A Comissão Organizadora da XI Semana de Iniciação Científica da Faculdade Católica
atua no planejamento, avaliação dos trabalhos, execução das sessões de comunicação,
entre outras atividades do evento.

11.2.

A Comissão Organizadora da XI Semana de Iniciação Científica da Faculdade Católica de
Pouso Alegre, é composta:
a) pelo diretor acadêmico da instituição, seu presidente;
b) pelos coordenadores dos cursos de graduação.

11.3.

A Comissão Organizadora da XI Semana de Iniciação Científica da Faculdade Católica
conta com o auxílio de uma Equipe de Apoio, integrada:
a) pelos professores que atuarem como presidentes das sessões de comunicações;
b) pelos profissionais da Secretaria Acadêmica.
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11.4.

A composição da Comissão Organizadora e da Equipe de Apoio pode ser alterada por
seu presidente conforme as necessidades do evento.
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DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1.

O acompanhamento da inscrição e do cronograma de apresentação dos trabalhos é de
responsabilidade do estudante e de seu orientador.

12.2.

A Comissão Organizadora da XI SIC não se responsabiliza por mensagens não recebidas
pelo destinatário devido a endereço eletrônico incorreto ou desatualizado, controle de
spam ou problemas técnicos de qualquer natureza.

12.3.

Dúvidas devem ser encaminhadas por e-mail (sicfacapa@hotmail.com) ou à Secretaria
Acadêmica.

12.4.

Os casos omissos neste regulamento serão analisados e resolvidos pela Comissão
Organizadora.
Pouso Alegre, 12 de maio de 2022
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