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DE TRABALHOS 
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO E  

 SUBMISSÃO DE TRABALHOS  
 
 
A inscrição para participação no evento está disponível para docentes e/ou estudantes 
interessados que se cadastrarem no sistema JACAD da FACO. 
 
ACESSO: https://faco.jacad.com.br:8443/academico/eventos/ 
 
Período de inscrições: As inscrições para participação no evento se iniciarão no dia 
01 de setembro de 2021 e poderão ser realizadas até o dia 15 de outubro de 2021. 
 
Valor da Inscrição: R$ 10,00. (recebimento na secretaria da FACO)  
 

INFORMAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 
A submissão de trabalhos (comunicação oral ou pôster) estará disponível para 
docentes e/ou estudantes que desenvolvam pesquisas nas áreas de conhecimento 
eleitas pela FACO e que tenham realizado inscrição no evento. 
 
As submissões de trabalhos serão aceitas exclusivamente pelo sistema JACAD da 
FACO: https://faco.jacad.com.br:8443/academico/eventos/ 
 
OBSERVAÇÃO: Caso haja problema na submissão, favor entrar em contato com 
a Coordenação do Evento, através do e-mail: semana.acad.faco@gmail.com ou 
pelo número (44) 3676-2236. 
 
Período de Submissão de Trabalhos: de 10-09-2021 (00:00) até 30-09-2021 
(23:55). 
 
Critérios para submissão de trabalhos  
 
O trabalho será elaborado na forma de:  
 
resumo expandido ou artigo e poderá ter até 02 (dois) autores e 01 (um) professor(a) 
orientador(a), sendo que cada autor poderá submeter até 3 trabalhos.  
 
Serão aceitos trabalhos escritos exclusivamente em língua portuguesa. 
 
No ato da submissão do trabalho no sistema JACAD, o participante deverá anexar o 
arquivo com o resumo expandido ou artigo (em formato .doc). O trabalho deverá 
observar a seguinte normatização científica: 
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Normas para elaboração do Resumo Expandido: Fonte arial 12, espaço 1,5 entre 
linhas, parágrafo 1,25cm, título do trabalho centralizado em negrito e caixa alta, nome 
dos autores margem direita, letra minúscula. Resumo com mínimo de 200 e máximo 
de 300 palavras, contendo objetivo do trabalho, metodologia empregada na realização 
da pesquisa, resultados alcançados, com espaço simples entre linhas e sem 
parágrafo. O texto deve ter entre 4 e 5 páginas contendo introdução com objetivo do 
trabalho, metodologia empregada na realização da pesquisa e resultados alcançados; 
revisão teórica; metodologia empregada com descrição de procedimentos, 
instrumentos e sujeitos quando for o caso; resultados e análise dos dados coletados 
quando for o caso; consideração finais; referências de acordo com as normas da 
ABNT. Configuração de margem superior: 3 cm, inferior: 2 cm, direita: 2 cm e 
esquerda: 3 cm. OBSERVAÇÃO: o arquivo deverá ser salvo em .doc (word 7.0 ou 
superior), não serão aceitos arquivos em .pdf.  

Normas para elaboração de Artigo:  Letra Arial 12, espaço 1,5 entre linhas, 

parágrafo 1,25cm, título do trabalho centralizado em negrito e caixa alta, nome dos 

autores margem direita, letra minúscula. Resumo com mínimo de 200 e máximo de 

300 palavras, contendo objetivo do trabalho, metodologia empregada na realização 

da pesquisa e resultados alcançados, com espaço simples entre linhas e sem 

parágrafo. O texto deve ter entre 10 e 15 páginas contendo introdução com objetivo 

do trabalho, metodologia empregada na realização da pesquisa e resultados 

alcançados; revisão teórica; metodologia empregada com descrição de 

procedimentos, instrumentos e sujeitos quando for o caso; resultados e análise dos 

dados coletados quando for o caso; consideração finais; referências de acordo com 

as normas da ABNT. Configuração de margem superior: 3 cm, inferior: 2 cm, direita: 

2 cm e esquerda: 3 cm. OBSERVAÇÃO: o arquivo deverá ser salvo em .doc (word 

7.0 ou superior), não serão aceitos arquivos em .pdf. 

 
 
Critérios para apresentação dos trabalhos( Pôster ou comunicação oral) 
Os que trabalhos que serão apresentados na modalidade Pôster deverão observar as 
dimensões de 1,00m de largura por 1,30m de altura, contendo, no mínimo, as 
seguintes informações: título, nome completo dos autores, objetivos, metodologia, 
resultados, considerações finais e referências. Os pôsteres deverão ficar expostos das 
19:00 às 22:00 horas e os autores precisam estar presentes durante a exposição do 
Pôster. 
  
Os trabalhos que serão apresentados na modalidade Comunicação Oral terão tempo 
de apresentação total de 15 (quinze) minutos, sendo 10 (dez) minutos para 
apresentação e 05 (cinco) minutos para debates.  
 
 
 
 



3  

  

 

COMISSÃO CIENTÍFICA E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
A Comissão Científica do Evento se responsabilizará pelo recebimento e avaliação 
dos trabalhos submetidos, bem como pela divulgação de seus resultados. 
 
O processo de recebimento, avaliação e divulgação dos resultados será de 
responsabilidade da Comissão Científica do evento.  
 
Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica, que emitirá um parecer 
constando aceitação, aceitação com ressalva ou não aceitação.   
  

Horas de Atividade Acadêmicas Complementares- AAC 
 
Para os estudantes que apresentarem os trabalhos em formato de resumo expandido 
ou artigo será atribuído o valor de 8 horas de AAC. A participação na Semana 
Acadêmica  sem a apresentação de trabalhos terá o total de 12 horas de AAC. 
 
 


