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VII Simpósio de Tecnologia da Fatec Pindamonhangaba 

 

Edital 09/2014 - Chamada de Trabalhos 2014 

APRESENTAÇÃO 

A Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba comunica, aos interessados em apresentar trabalhos 

científicos no VII Simpósio, a realização da I Jornada de Iniciação Científica. O VII Simpósio de 

Tecnologia ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de Novembro de 2014 e a I Jornada de Iniciação Científica será 

realizada no dia 13 de Novembro, finalizando as atividades do Simpósio.  

A Jornada de Iniciação Científica tem por objetivo a exposição de trabalhos de estudantes de graduação. 

Espera-se com isso promover o desenvolvimento do pensamento científico e a iniciação à pesquisa de 

estudantes dos cursos de graduação, com potencial para a atividade de pesquisa em tecnologia e inovação nas 

áreas de METAL-MECÂNICA e SOLDAGEM.  Também tem o intuito de permitir o conhecimento da 

produção científica de alunos, professores e demais pesquisadores a fim de: 

I – Possibilitar a interação entre pesquisadores; 

II – Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;  

III – Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade 

profissional.  

1 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS  

1.1 Para efetuar a inscrição o pesquisador deve preencher uma ficha cadastral e enviar resumo expandido 

(salvo em Word) para o email simposiofatec@fatecpindamonhangaba.edu.br, no período de 11 de 

AGOSTO a 19 de SETEMBRO de 2014, conforme modelo disponível no site: 

www.fatecpindamonhangaba.edu.br. A Ficha cadastral, cujo modelo também está disponível no site da 

Fatec, deve ser enviada junto com o resumo expandido.  

1.2  A inscrição para o evento será efetivada após o pagamento da taxa de R$15,00 (quinze reais) - Banco do 

Brasil, Agência: 6536-6 e Conta: 130467-4.  

1.2.1 O participante que apresentar dois trabalhos pagará apenas UMA taxa de inscrição. 

http://www.fatecpindamonhangaba.edu.br/
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1.2.2 Cada participante poderá inscrever até dois resumos expandidos. Orientadores poderão inscrever tantos 

trabalhos quantos tiverem sido objeto de orientação, que se enquadrem na condição de “ensino”, “pesquisa”, 

“monitoria” e “extensão” (TCC, Relatos de Estágio, Dissertações de Mestrado, Pesquisas Recentes, Planos 

de Negócios, Cases de Sucesso, Elaboração de produtos, Relatos de Experiência etc). 

1.3 Para os alunos da Fatec Pindamonhangaba, cadastrados com trabalhos no NUPEX (Núcleo de Pesquisa e 

Extensão) da faculdade, é OBRIGATÓRIA a participação na Jornada de Iniciação Científica.  

2 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

2.1 As cartas de aceite comunicando aprovação dos resumos serão enviadas por e-mail aos pesquisadores no 

período de 10 a 17 de OUTUBRO de 2014.  

2.2 A Comissão Avaliadora irá considerar somente os trabalhos que se pautarem estritamente pelas normas 

de diagramação e formatação disponíveis no site da Fatec Pindamonhangaba. 

2.3 Trabalhos aceitos com Restrições devem ser corrigidos e reenviados por email 

(simposiofatec@fatecpindamonhangaba.edu.br) até o dia 22 de OUTUBRO de 2014, caso contrário ficará vedada 

a sua exposição no evento. 

2.4 A divulgação final dos resultados, bem como informações sobre o local, a data e a hora das apresentações será no 

dia 31 de OUTUBRO de 2014.  

3 APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

3.1 Os resumos deverão ser apresentados na forma de pôster, conforme modelo no site 

www.fatecpindamonhangaba.edu.br .  

3.1. A apresentação do pôster será feita por meio de painéis em local, data e horário estipulados pela 

organização do evento. O(s) autor(es) deve(m) permanecer ao lado de seu pôster durante o tempo indicado 

na programação para a exposição e avaliação dos trabalhos. 

3.1.1 Esta modalidade de trabalho comportará pesquisas empíricas ou teóricas concluídas ou em andamento. 

O texto deverá apresentar uma introdução contendo o problema de pesquisa investigado e/ou objetivo da 

pesquisa, referencial teórico, metodologia, resultados, discussões e considerações finais, admitindo-se que 

pesquisas em andamento poderão apresentar resultados, discussões e considerações preliminares.  

mailto:simposiofatec@fatecpindamonhangaba.edu.br
http://www.fatecpindamonhangaba.edu.br/
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3.2 Os trabalhos mais bem avaliados ainda no processo de inscrição serão convidados a serem apresentados 

em exposição oral no dia 13 de NOVEMBRO de 2014 no mesmo evento. Neste caso, não haverá 

necessidade de produção de pôster.  

 

 

Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2014. 

Comissão Organizadora do VII Simpósio de Tecnologia 

 

 

 
 


