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1. OBJETIVOS
Objetivo geral
Proporcionar o aprofundamento do debate cientíco nas áreas de
administração e pedagogia e ciências ans, em torno das principais demandas
do Maciço de Baturité, bem como as suas relações com as demais áreas do
conhecimento.
Objetivos especícos
-Incentivar a produção cientíca no âmbito da FMB.
-Favorecer o envolvimento da comunidade acadêmica com a comunidade local.
-Garantir o diálogo entre pesquisa, ensino e extensão.
-Divulgar o trabalho de docentes e discentes da FMB.
-Criar pontes da produção acadêmica entre a FMB e demais intuições publicas e
privadas do Estado do Ceará.
-Proporcionar a divulgação de trabalhos e pesquisas cientícas de
pesquisadores de outras instituições do ensino superior.
2. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
A I Seminário de Iniciação Cientíca (SEMIC) da Faculdade do Maciço de
Baturité (FMB), receberá inscrições de trabalhos nas modalidades: artigo,
resumo expandido e resumo simples, até 21/10/2016. Os referidos trabalhos
deverão manter relação direta com um dos dois grandes Grupos de Trabalhos
(GT) citados abaixo:
GT 1 – EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
1.1. Políticas, Gestão e Formação de Professores (Roberto Júnior)
1.2. Educação especial inclusiva (Rochelle Arruda)
1.3. Educação e trabalho (Marcizo Veimar)
1.4. Ciências sociais aplicadas e desenvolvimento regional (Panicalli)
1.5. Cultura, memória e espiritualidade (Gleidson)
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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
1. Os trabalhos que forem submetidos deverão seguir, rigorosamente, o que
preconiza as normas emanadas da ABNT.
2. Todos os trabalhos serão avaliados por um comitê cientíco designado pela
FMB.
3. Apenas os trabalhos que receberem parecer favorável do referido comitê
serão incluídos na programação ocial do evento e poderão ser apresentados;
4. É obrigatória a inscrição individual do autor e dos coautores (preenchimento
do formulário eletrônico e pagamento) no prazo máximo de até 21/10/2016;
NORMAS GERAIS PARA CONFECÇÃO DOS TEXTOS
NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE RESUMO SIMPLES:
a. O título do trabalho não deve possuir mais que 10 palavras, em caixa alta,
centralizado e em negrito;
b. O nome do(s) autor (es), no máximo três, deve vir abaixo do título alinhado a
direita, com referência a Instituição a qual está vinculado e e-mail;
c. O resumo deve ser digitado em Times New Romam, tamanho 12,
espaçamento simples, justicado, em parágrafo único, iniciando com a palavra
resumo em caixa alta e negrito;
d. O texto do resumo deve possuir de 300 a 400 palavras, explicitando com
clareza o objetivo, justicativa, problemática, procedimentos metodológicos,
resultados e conclusões;
e. Em parágrafo posterior, ao nal do resumo, devem ser incluídas três palavraschave separadas por ponto nal.do formulário eletrônico e pagamento) no
prazo máximo de até 21/10/2016;
NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO:
a. O título do trabalho não deve possuir mais que 10 palavras, em caixa alta,
centralizado e em negrito;
b. O nome do(s) autor (es), no máximo três, deve vir abaixo do título alinhado a
direita, com referência a Instituição a qual está vinculado e e.mail;
c. O resumo expandido deve ser digitado em times new romam, tamanho 12,
espaçamento 1,5, justicado, parágrafo de 1,5 e margens da folha: superior: 3,0;
esquerda: 3,0; inferior: 2,0 e direita: 2,0;
d. O texto do resumo deve possuir de 2 a 4 laudas, incluindo referências,
explicitando com clareza o objetivo, justicativa, problemática, procedimentos
metodológicos, resultados e conclusões;
e. Não são permitidas notas de rodapé.
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NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE ARTIGOS
a. O título do trabalho não deve possuir mais que 10 palavras, em caixa alta,
centralizado e em negrito;
b. O nome do(s) autor (es), no máximo três, deve vir abaixo do título alinhado a
direita, com referência a Instituição a qual e está vinculado e e.mail;
c. Possuir no seu início o resumo simples (ver acima as normas de resumo);
d. Conter 07 a 09 laudas, com resumo e referências bibliográcas incluídos;
e. As notas devem vir em rodapé;
f. Citações e referências bibliográcas de acordo com as normas da ABNT.
g. Deve ser digitado com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento
entre linhas de1,5, parágrafo de 1,5 e margens da folha: superior: 3,0; esquerda:
3,0; inferior: 2,0 e direita: 2,0.
NORMAS PARA ENVIO DOS TRABALHOS
Os trabalhos - artigo, resumo expandido e resumo simples - devem ser enviados,
anexados em Word, para o e-mail do GT escolhido, conforme relação
supracitada. No campo "assunto" o autor deve escrever: resumo simples,
resumo expandido ou artigo, de acordo com a categoria de seu trabalho.
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
a. Todos os trabalhos serão apresentados na modalidade oral - resumos simples,
resumos expandidos e artigos;
b. Os resumos simples serão apresentados com banner digital, projetado em
multimídia, e terão cinco minutos de duração. O banner possui padrão livre,
mas recomenda-se utilização de letras visíveis a um metro de distância;
c. Os resumos expandidos serão apresentados em Power Point, ou similar, com
duração máxima de dez minutos;
d. Os artigos serão apresentados em Power Point, ou similar, com duração
máxima de quinze minutos. Será disponibilizado recurso multimídia.
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3. OS TRABALHOS SERÃO JULGADOS ATRAVÉS DOS SEGUINTES CRITÉRIOS
a. Conteúdo (até 4,0 pontos)
Desenvolvimento do tema com fundamentação adequada.
b. Abrangência (até 4,0 pontos)
Relevância do trabalho para o desenvolvimento do Maciço de Baturité e/ou
Estado do Ceará.
c. Forma (até 2,0 pontos)
Elaboração clara e objetiva, uso correto da língua, conceitos atualizados sobre o
tema, coerência interna da construção.

4. FREQUÊNCIA E CERTIFICAÇÃO
Os inscritos deverão apresentar frequência mínima de 75% nas atividades
programadas. Os participantes receberão um certicado online que poderá ser
acessado no cadastro do usuário após o encerramento do evento.
5. DA PROGRAMAÇÃO
A programação da I Semana de Iniciação Cientíca da Faculdade do Maciço de
Baturité (SICFMB) contempla atividades no turno noturno e será,
oportunamente, disponibilizada no site: faculdadefmb.edu.br.
6. DAS SANÇÕES
O participante que não estiver no dia e horário designado e previamente
anunciado na página do evento para apresentação perde o direito de presentar
sua comunicação, e, consequentemente, o direito ao certicado da mesma.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
a. A inscrição do(a) participante implicará a aceitação das normas para o
processo de seleção contidas nos comunicados, nesta chamada e em outros a
serem publicados;
b. É de inteira responsabilidade do(a) participante acompanhar a publicação de
todos os atos e comunicados referentes a esta Chamada Pública, divulgados no
endereço eletrônico faculdadefmb.edu.br;
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a. A inscrição do(a) participante implicará a aceitação das normas para o
processo de seleção contidas nos comunicados, nesta chamada e em outros a
serem publicados;
b. É de inteira responsabilidade do(a) participante acompanhar a publicação de
todos os atos e comunicados referentes a esta Chamada Pública, divulgados no
endereço eletrônico faculdadefmb.edu.br;
c. Os trabalhos que não atenderem às normas de formatação e da ABNT serão
automaticamente eliminados;
d. O material aceito para apresentação e publicação será utilizado em sua versão
original, ou seja, os arquivos enviados não são passíveis de substituição e/ou
modicações posteriores;
e. A revisão do português e normalização, nos(s) trabalho(s), é de
responsabilidade do(s) autor(es);
f. Cada autor poderá inscrever somente 1 (um) trabalho como autor principal
(seja ele resumo, resumo expandido ou artigo) e cada trabalho poderá conter no
máximo 2 (dois) coautores, somando-se até 3 (três) nomes por trabalho. Entre
autoria e coautoria cada inscrito só poderá participar de no máximo três
trabalhos.
g. Todos os trabalhos aprovados serão publicados com ISSN em CD de anais;
h. A taxa de inscrição deverá ser paga por todos os autores e coautores, sendo a
mesma cobrada individualmente por autor e coautor (es), e não por trabalho;
i. A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese nenhuma.

8. DOS CASOS OMISSOS
A Comissão organizadora do evento tem autonomia para resolver qualquer
caso omisso a esta chamada publica.

EM BREVE SERÁ DIVULGADA UMA PROGRAMAÇÃO MAIS DETALHADA

