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 EDITAL 12/2017 

 

Dispõe a respeito da abertura das inscrições e 

estabelece normas relativas à participação na 

III Semana de Iniciação Científica 2017 da 

Faculdade Vale do Salgado. 

 

A Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade Vale do Salgado, no uso 

de suas atribuições regimentais, vem tornar público através do presente edital a 

aberturadas inscrições e estabelecer normas relativas à participação na III Semana de 

Iniciação Científica, a ser realizada no período de 21 a 23 de Novembro de 2017, na 

Faculdade Vale do Salgado em Icó – Ceará. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

1.1 Sensibilizar a comunidade acadêmica para as práticas de trabalhos científicos; 

1.2 Divulgar os trabalhos de pesquisadores / professores / estudantes da Faculdade Vale 

do Salgado e comunidade científica em geral; 

1.3 Incentivar e intensificar a cultura científica, bem como aprimorar o processo de 

ensino relacionado à produção científica; 

1.4 Promover a integração ensino – pesquisa dos discentes e docentes da FVS e 

proporcionar o intercâmbio científico entre as diversas IES. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO 

2.1 Discentes e Docentes da Faculdade Vale do Salgado; 

2.2 Pesquisadores em Geral; 

 

3. ÁREAS TEMÁTICAS 

3.1 Ciências da Saúde; 

3.2 Ciências Humanas; 

3.3 Ciências Sociais Aplicadas; 

3.4 Ciências Tecnológicas. 

 

4. DO LOCAL DO EVENTO 

4.1 O evento acontecerá nas dependências da Clínica Escola da Faculdade Vale do 

Salgado, situada no endereço que segue: Avenida Nogueira Acioly, S/N – Icó-Ceará. 
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5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições se darão do dia 18 de Setembro a 01 de Novembro de 2017, sendo 

realizadas exclusivamente pelo site da Faculdade Vale do Salgado (www.fvs.edu.br); 

5.1.1 Será necessário que o participante, no ato do credenciamento do evento, 

apresente o Comprovante de Inscrição emitido pelo site da Faculdade Vale do 

Salgado. 

5.2 No ato da inscrição, o participante deverá informar qual a área temática o trabalho 

está inserido, a quantidade de submissões, a modalidade de apresentação e o (s) título 

(s) do (s) trabalho (s); 

5.3 As inscrições serão de caráter gratuito; 

 

6. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

6.1 Os trabalhos deverão ser submetidos conforme as orientações deste edital; 

6.2 As submissões se darão no período de 18 de Setembro a 01 de Novembro de 2017; 

6.3 Todos os trabalhos deverão ser submetidos como Resumo Expandido, obedecendo 

às normas descritas no anexo deste edital; 

6.4 Os trabalhos deverão ser enviados em formato Word para o endereço de e-mail 

iniciacaocientifica@fvs.edu.br, onde no assunto do e-mail o participante deverá utilizar 

os seguintes termos: “SUB / NOME COMPLETO DO PARTICIPANTE”; 

6.5 Cada participante, devidamente inscrito, poderá submeter até 02 (dois) trabalhos 

como relator; 

6.6 Todos os trabalhos deverão conter até 06 (seis) autores; 

6.7 Todos os trabalhos submetidos deverão conter no mínimo 04 (quatro) páginas e no 

máximo 06 (seis); 

6.8 Os trabalhos submetidos serão analisados por uma Comissão designada pela 

Coordenação de Pesquisa e Extensão, sendo composta por Docentes da Faculdade Vale 

do Salgado, denominada de Comissão Científica; 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

7.1 Os trabalhos aprovados serão apresentados durante a realização da III Semana de 

Iniciação Científica, em cronograma a ser publicado em até 13 de Novembro de 

2017. Este cronograma estará disponível no site da Faculdade Vale do Salgado 

(www.fvs.edu.br) como também os inscritos receberão via e-mail; 

http://www.fvs.edu.br/
mailto:iniciacaocientifica@fvs.edu.br
http://www.fvs.edu.br/
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 7.1.1 Caso o participante não tenha o trabalho aprovado, poderá solicitar uma nova 

análise enviando um e-mail para o endereço iniciacaocientifca@fvs.edu.br em até 

48 (quarenta e oito) horas da data da publicação dos trabalhos aprovados; 

7.1.2 O resultado final dos recursos será disponibilizado no dia 17 de Novembro de 

2017 através do site da Faculdade Vale do Salgado como também os inscritos 

receberão via e-mail; 

7.2 Os trabalhos poderão ser apresentados em 02 (duas) modalidades distintas ficando a 

cargo do participante escolher, no ato da inscrição, entre Comunicação Oral ou Pôster 

Impresso; 

7.3 Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão designada pela Coordenação de 

Pesquisa e Extensão, sendo composta por Docentes da Faculdade Vale do Salgado, 

denominada de Comissão Avaliadora; 

7.4 Todos os relatores deverão estar no local e horário de suas respectivas apresentações 

com pelo menos 20 (minutos) de antecedência; 

7.5 Cada participante disponibilizará de 10 (dez) minutos para expor o trabalho perante 

os membros da Comissão Avaliadora do evento; 

7.6 As apresentações em Comunicação Oral serão realizadas em salas de aula, definidas 

pela Comissão Organizadora de acordo com a área temática do trabalho, identificada 

no ato da inscrição; 

7.7 Os participantes que optarem por Pôster Impresso, deverão estar presentes no dia e 

horário marcado pela Comissão Organizadora com seus respectivos pôsters, que serão 

expostos nas dependências da Faculdade Vale do Salgado para apreciação dos 

participantes do evento como também da Comissão Avaliadora; 

 

8. DA PUBLICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS 

8.1 Após a submissão dos trabalhos a Comissão Científica apresentará a Comissão 

Organizadora parecer favorável ou não para publicação. Os trabalhos que obtiverem 

parecer favorável serão publicados nos Anais da III Semana de Iniciação Científica da 

Faculdade Vale do Salgado, que será publicado posteriormente no site da Faculdade Vale 

do Salgado; 

8.2 Todos os trabalhos apresentados serão certificados no ato da apresentação, sendo um 

certificado por trabalho; 

 

9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.2 A inscrição implicará o reconhecimento e aceitação, pelo proponente das condições 

totais previstas neste edital; 

mailto:iniciacaocientifca@fvs.edu.br
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 9.3 Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares 

ou avisos oficiais que vierem a ser publicados pela Comissão Organizadora do 

Evento; 

9.4 Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão Organizadora da III 

Semana de Iniciação Científica 

9.5 Este edital entra em vigor na data de sua publicação, estando revogadas todas as 

disposições em contrário. 

 

 

Icó – Ceará, 19 de Setembro de 2017. 

 

 

 

 

Profª. Kerma Márcia de Freitas 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão 

 

 


