V SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – SEMIC
Dias 21 a 23 de Outubro de 2020
Edital nº 004/2020
A Faculdade do Maciço de Baturité (FMB), tem a satisfação de apresentar a toda comunidade
acadêmica o V Seminário de Iniciação Científica (SEMIC), que ocorrerá entre os dias 21 e 23
de Outubro, nas instalações da FMB. O Semic é um evento pensado para promover a
socialização de conhecimento científico, incentivo à pesquisa e articulação entre ensino,
pesquisa e extensão. Pensando ainda a abordagem em uma perspectiva interdisciplinar de
questões nacionais, regionais e locais.

1. OBJETIVOS:
Objetivo Geral
Proporcionar o aprofundamento do debate científico nas diversas áreas do conhecimento proporcionando um espaço de debate em torno das principais demandas do Maciço de Baturité e
demais regiões.
Objetivos Específicos
- Incentivar a iniciação científica no âmbito dos cursos de graduação da FMB;
- Favorecer o intercâmbio de conhecimentos entre a comunidade acadêmica e a comunidade
local;
- Garantir a integração 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 públicas e privadas do
Estado do Ceará.

2. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
2.1. INSCRIÇÃO
A inscrição e submissão de trabalhos deverão ser realizadas através de formulário eletrônico
disponível no link: https://forms.gle/jDUViGJ6x8xuyiKP8 no período de 17/08/2020 a
15/09/2020.
O V Seminário de Iniciação Científica - SEMIC - receberá inscrições de trabalhos nas modalidades: artigo, resumo expandido e resumo simples, em duas chamadas: Primeira chamada
até 05/09/2020 e Segunda chamada até 15/09/2020. Os referidos trabalhos deverão ter relação
direta com o Colégio de Humanidades preconizado pela CAPES e de acordo com as linhas
temáticas:

2.2. ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO
2.2.1 CIÊNCIAS HUMANAS
1. Educação/Pedagogia
• Linha I: Educação Inclusiva;
• Linha II: Trabalho Docente;
• Linha III: Avaliação e Currículo;
• Linha - IV: Educação Ambiental, Educação das Relações Éticos Raciais e Direitos Humanos.

2. Teologia
• Linha – I: Teologia Pastoral e a Inclusão Social;
• Linha – II: Espiritualidade Cristã e Pluralismo Cultural e Religioso;
• Linha – III: Teologia Bíblica: Análise e Interpretação de Textos do AT e NT.

2.2.2 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
1. Administração
• Linha – I: Empreendedorismo e Inovação;
• Linha – II: Administração e Desenvolvimento Regional e Local;
• Linha – III: Estratégias de Marketing e Gestão Corporativa;
• Linha – IV: Liderança: os novos desafios globais.
2. Ciências Contábeis
• Linha – I: Estudos Contábeis
• Linha – II: Contabilidade Gerencial e Empreendedorismo
3. Recursos Humanos
• Linha – I: Processos Organizacionais;
• Linha – II: Marketing, Estratégia, Operações e Logística;
• Linha – III: Gestão de Pessoas e Estudos Organizacionais.
4. Direito
• Linha – I: Estudos Jurídicos.
• Linha – II: Direito Constitucional;
•

5. Serviço Social
• Linha – I: Serviço Social e Seguridade Social em tempo de mudança (assistência, saúde e
previdência);
• Linha – II: Serviço Social e Políticas Públicas, Sociais e Setoriais;
• Linha – III: Serviço Social no Mundo do Trabalho: desafios da contemporaneidade;
• Linha – IV: Serviço Social Geração, Família, Educação e Sociedade.

2.3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
PERÍODO
05 a 31/08
17/08 a

ATIVIDADES
Divulgação do Edital no Site e pelas Coordenações de Curso.
Período de Inscrição e Submissão dos Trabalhos.

15/09
16 a 18/09
02/10
13 a 14/10

Período de Submissão dos Trabalhos as Coordenações de Curso.
Parecer das coordenações.
Período de Divulgação dos Trabalhos Aprovados e modalidades de
apresentação.

15/10

Periodo de solicitação de Recurso.

16/10

Divulgação da programação do V SEMIC no site do evento e da FMB, nas
redes sociais da instituição e pelas Coordenações de Curso.

21 a 23/10

V – SEMIC

16 a 20/11

Divulgação dos trabalhos aprovados para publicação.

01/12

Publicação dos anais no site do evento.

3. 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 Científico designado pela FMB.
3. Apenas os trabalhos que receberem parecer favorável do referido comitê serão incluídos na
programação oficial do evento e poderão ser apresentados.

4. É obrigatória a inscrição individual do autor e dos coautores (preenchimento do formulário
eletrônico) no prazo máximo de até 15/09/2020.

4. NORMAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
4.1. NORMAS PARA SUBMISSÃO 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 cinco, deve vir abaixo do título alinhado à direita,
com referência a Instituição a qual está vinculado e e-mail para contato.
c. O resumo deve ser digitado em Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, justificado, 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,
justificativa, problemática, procedimentos metodológicos, resultados e conclusões.
e. Em parágrafo posterior, ao final do resumo, devem ser incluídas três palavras-chave separadas por ponto final.
f. Cada resumo simples deve conter no máximo 5 (cinco) integrantes sendo pelo menos 1
(um) professor.

4.2. NORMAS PARA SUBMISSÃO 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 cinco, deve vir abaixo do título alinhado à direita,
com referência a Instituição a qual está vinculado e e-mail para contato.
c. O resumo expandido deve ser digitado em Times New Roman, tamanho 12, espaçamento
1,5, justificado, 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, justificativa, problemática, procedimentos metodológicos, resultados e
conclusões.
e. Não são permitidas notas de rodapé.
f. Cada resumo expandido deve conter no máximo 5 (cinco) integrantes sendo pelo menos 1
(um) professor.

4.3. NORMAS PARA SUBMISSÃO 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 à direita, com
referência a Instituição a qual e está vinculado e e-mail para contato.
c. Possuir no seu início o resumo simples (ver acima as normas de resumo).
d. Conter 07 a 14 laudas, com resumo e referências bibliográficas incluídos.
e. As notas devem vir em rodapé;
f. Citações e referências bibliográficas 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.
h. Cada artigo deve conter no máximo 5 (cinco) integrantes sendo pelo menos 1 (um) professor.

5. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL

a. Todos os trabalhos serão apresentados na modalidade oral através de plataforma remota
(Google Meet) - resumos simples, resumos expandidos e artigos.
b. Os resumos simples serão apresentados em Power Point, ou similar, e terão cinco minutos
de duração.
c. Os resumos expandidos serão apresentados em Power Point, ou similar, com duração máxima de cinco minutos.
d. Os artigos serão apresentados em Power Point, ou similar, com duração máxima de dez
minutos.

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
a. Conteúdo (até 3,0 pontos) - Desenvolvimento do tema com fundamentação adequada.
b. Abrangência (até 3,0 pontos) – Relevância do trabalho para o desenvolvimento do Maciço
de Baturité, Estado do Ceará e/ou Brasil.
c. Método (até 2,0 pontos) Adequação da metodologia utilizada com o objeto do trabalho.
d. Forma (até 2,0 pontos) - Elaboração clara e objetiva, uso correto da língua, conceitos atualizados sobre o tema, coerência interna da construção.

7. FREQUÊNCIA E CERTIFICAÇÃO
Os inscritos deverão apresentar frequência mínima de 75% nas atividades programadas. Os
participantes receberão um certificado online que será enviado para o e-mail fornecido no ato
de inscrição.

8. DA PROGRAMAÇÃO
A programação do V Seminário de Iniciação Científica contemplará atividades em ambiente
remoto sendo transmitida via Google Meet e Strem Yard, e será, oportunamente, disponibilizada no site endereço eletrônico do evento (https://anais.faculdadefmb.edu.br/) e no site da
Faculdade do Maciço de Baturité (https://faculdadefmb.edu.br) bem como em suas redes sociais.

9. DAS SANÇÕES
a. Os trabalhos submetidos fora dos prazos ou parâmetros exigidos neste edital, não serão
considerados.
b. O participante que não estiver no dia e horário designado e previamente anunciado na página do evento para apresentação perde o direito de apresentar o seu trabalho, e, consequentemente, o direito ao certificado da mesma.

10. 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 este Edital, disponibilizadas no site endereço eletrônico do evento
(https://anais.faculdadefmb.edu.br/) e no site da Faculdade do Maciço de Baturité (https://faculdadefmb.edu.br) .
c. Os trabalhos que não atenderem às normas de formatação e da ABNT não serão analisados
pelo Comitê Científico.
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 modificações 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). Cada resumo simples deve conter no máximo 5 (cinco) integrantes sendo 1 (um) autor e 4 (quatro) co-autores. Cada resumo expandido deve conter no
máximo 5 (cinco) integrantes sendo 1 (um) autor e 4 (quatro) co-autores. Cada artigo deve
conter no máximo 5 (cinco) integrantes sendo 1 (um) autor e 4 (quatro) co-autores.
g. Os trabalhos aprovados para publicação, os autores serão comunicados via e-mail no período de 16 a 20 de novembro, e os trabalhos serão publicados nos anais do evento com ISSN,
com previsão de publicação para 01 de dezembro de 2020.

11. DOS CASOS OMISSOS
A Comissão Organizadora do evento tem autonomia para resolver qualquer caso omisso referente a este Edital.

Baturité/CE, 05 de Agosto de 2020.

Edilson Silva Castro
Diretor Geral

