REGULAMENTO DO I SALÃO DE PESQUISA DA FACULDADE CENECISTA DE OSÓRIO

Art. 1º – O I Salão de Pesquisa da Faculdade Cenecista de Osório, que acontece nos dias 24 e 25
de outubro de 2016, constitui-se em um espaço para a socialização de pesquisas e estudos
desenvolvidos no âmbito dos Programas de Iniciação Científica de Instituições de Ensino
Superior.
Art. 2º – As modalidades de participação no I Salão de Pesquisa constituem-se em:
a) participação com inscrição para apresentação de trabalhos:
I – apresentação oral, com resultados parciais de pesquisas em andamento ou resultados
de pesquisas concluídas.
Art. 3º - Os trabalhos poderão ser submetidos individualmente, ou em grupos, por estudantes
vinculados aos projetos de pesquisa.
Art. 4º - As inscrições deverão ser efetivadas através do preenchimento do resumo expandido
do trabalho e da Ficha de Inscrição, pela qual o acadêmico prestará todas as informações
relacionadas à autoria e orientação, em espaço eletrônico disponibilizado no site da CNEC Osório
– www.facos.cnec.br/mostra-cientifica.
Art. 5º - A apresentação deverá contemplar temática, objetivos, fundamentação teórica,
metodologia, resultados parciais ou finais, considerações finais e referências.
Parágrafo único: As normas para inscrição e apresentação de trabalhos estão contempladas no
documento que acompanha o presente regulamento, identificado como Anexo I.
Art. 6º - O aceite para apresentação de trabalhos será emitido por uma Comissão Científica,
constituída por professores da Faculdade Cenecista de Osório e por professores de outras
instituições de ensino, de acordo com Edital específico.
Art. 7º - Serão fornecidos atestados de participação aos estudantes e de orientação aos
professores que orientaram os trabalhos apresentados no evento, bem como aos palestrantes e
outros convidados. Participantes ouvintes também receberão atestado de participação, cuja
presença deverá ser devidamente comprovada mediante assinatura nas Listas de Presenças.
Art. 8º - Os resumos expandidos aceitos serão publicados nos Anais da VII Mostra Integrada de
Iniciação Científica - revista eletrônica disponibilizada no site institucional da FACOS.
Parágrafo Único: Os autores dos resumos, alunos e orientadores, receberão atestado de
publicação dos trabalhos.
Art. 9º - Não serão aceitos, nem publicados, resumos que não observem as normas
estabelecidas neste Regulamento.

Art. 10º - Não serão fornecidos atestados de participação, orientação e publicação para autores
cujos nomes não constam na Ficha de Inscrição.

Art. 11º - Os trabalhos apresentados no I Salão de Pesquisa serão avaliados por comissões formadas
por docentes da Faculdade Cenecista de Osório e por professores de outras instituições de ensino,
em observância aos seguintes critérios:
A. Relevância do tema e pertinência da questão de pesquisa;
B. Apresentação dos objetivos, da metodologia, dos resultados e das considerações finais do
trabalho;
C. Domínio por parte do(s) estudante(s) do conteúdo do trabalho, exceto nas apresentações
virtuais;
D. Adequação do material audiovisual e impresso;
E. Adequação ao tempo disponível de apresentação, quando se tratar das comunicações orais.

Art. 12º - O Regulamento e a Programação completa do evento serão disponibilizados no site
www.facos.cnec.br/mostra-cientifica.

ANEXO I
NORMAS PARA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
1. DA INSCRIÇÃO:
1. 1. Todos os trabalhos deverão ser inscritos entre o dia 01 de julho e 31 de agosto de 2016, através
da Ficha de Inscrição disponível no site www.facos.cnec.br/mostra-cientifica.

Obs.:
a) A relação dos trabalhos aceitos será divulgada, no site da FACOS, no dia 03 de outubro de
2016.
1.2. O texto do resumo deverá ser redigido em parágrafo único, contendo a apresentação do estudo
desenvolvido, os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia e os resultados parciais ou
finais e três palavras-chave.
1.3. O texto do resumo expandido, sem contar título e autores, deverá ter entre 1000 e 1200
palavras, fonte Arial, tamanho 12.

2 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NO EVENTO
2.1 O tempo para apresentação do trabalho será de 20 minutos, dividido entre todos os integrantes
da pesquisa.

Osório, 1 de julho de 2016
Comissão Organizadora do I Salão de Pesquisa
Faculdade Cenecista de Osório

