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EDITAL 15/2018 

 

Dispõe a respeito da abertura das inscrições e 

estabelece normas relativas à participação na IV 

Semana de Iniciação Científica 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 abertura das inscrições e 

estabelecer normas relativas à participação na IV Semana de Iniciação Científica, a ser 

realizada no período de 29 a 31 de Outubro de 2018, 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 / docentes / discentes da Faculdade Val 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 Faculdade Vale do 

Salgado e proporcionar o intercâmbio científico entre as diversas Instituições de Ensino 

Superior. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO: 

2.1 Discentes e Docentes da Faculdade Vale do Salgado; 

2.2 Pesquisadores em Geral. 

 

3. DAS ÁREAS TEMÁTICAS DO EVENTO: 

3.1 Ciências Humanas; 

3.2 Ciências Jurídicas; 

3.3 Ciências da Saúde; 

3.4 Ciências Exatas e Tecnológicas; 

3.5 Ciências Sociais Aplicadas. 

 

4. DO LOCAL DO EVENTO: 

4.1 O evento acontecerá nas dependências da Faculdade Vale do Salgado, situada no 

endereço que segue: Rua Monsenhor Frota, 609 – Icó-Ceará. 

 

5. DOS EVENTOS VINCULADOS 

5.1 Durante a realização da IV Semana de Iniciação Científica da Faculdade Vale do 

Salgado, ocorrerão os seguintes eventos: 



 

 
Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na  

responsabilidade social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 

 
________________________________________________________________________ 

 
Rua Monsenhor Frota, nº 609, CEP 63430 – 000, ICÓ - CE 

Contatos: (88) 35619200 

Facebook: facebook.com/icofvs 
Web: www.fvs.edu.br 

 I Encontro de Iniciação Científica Júnior – Momento de integração entre as práticas 

desenvolvidas por alunos do Ensino Médio e o Ensino Superior; 

 I Encontro de Práticas Pedagógicas – Espaço de troca de experiências acadêmicas, 

desenvolvidas por docentes que favorecem a potencialização de um ensino inovador, 

integrando assim a pesquisa, o ensino e a extensão; 

 I Encontro de Iniciação à Docência – Consiste em divulgar as atividades desenvolvidas 

pelos alunos que integram o Programa de Monitoria da Faculdade Vale do Salgado, 

como também de outras Instituições de Ensino Superior; 

 I Encontro do Laboratório Interdisciplinar em Estudos Organizacionais e do Trabalho – 

Reunir professores, pesquisadores e discentes com o intuito de discutir e debater a 

respeito das condições de trabalho na contemporaneidade; 

 I Encontro de Direito da FVS – Reunir professores e alunos pesquisadores do ramo do 

direito, com o intuito de apresentar e debater questões contemporâneas à área do 

Direito. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES: 

6.1 As inscrições se darão do dia 01 a 26 de Outubro de 2018, sendo realizadas 

exclusivamente via internet, através do endereço www.fvs.edu.br  

6.2 No ato da inscrição, o participante deverá informar para qual evento vinculado 

estará se inscrevendo como também a área temática do trabalho, conforme descrito no 

item 3 deste edital; 

6.3 As inscrições serão de caráter gratuito. 

6.4 Para fins de comprovação, todos os autores deverão estar devidamente inscritos no 

evento; 

6.5 No ato da inscrição, o participante deverá identificar se será o autor principal ou apenas 

coautor do trabalho; 

  

7. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS: 

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

7.2 As submissões se darão no período de 01 a 14 de Outubro de 2018; 

7.3 As submissões serão realizadas através do endereço eletrônico www.fvscopex.com  

7.3.1 Todos os alunos e professores da Faculdade Vale do Salgado já estão devidamente 

cadastrados no sistema. O padrão de acesso segue as seguintes orientações: 

7.3.2 Para os professores, o login corresponde ao número do CPF e a senha corresponde aos 

03 (três) primeiros números do CPF acompanhados de @fvs; 

7.3.3 Para os alunos, o login corresponde ao número do CPF e a senha corresponde ao 

número de matrícula do aluno; 

7.4 Os demais participantes, que serão classificados como “Público Externo” deverão 

realizar o cadastro no sistema. 

7.4.1 Ao entrar no sistema para submissão o participante deverá seguir os seguintes passos: 

 Efetuar Login           Eventos Científicos          Submeter Trabalho 

7.4.2 No ato da submissão, será obrigatório informar o número do CPF de todos os autores; 

http://www.fvs.edu.br/
http://www.fvscopex.com/
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7.5 Para submissão dos trabalhos todos os participantes deverão estar devidamente 

cadastrados no Portal Copex; 

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

autor principal; 

7.7 Todos os trabalhos deverão conter até 06 (seis) autores, incluindo o professor 

orientador; 

7.8 Todos os trabalhos deverão ser digitados em Fonte Times New Roman, tamanho 12 

para o corpo do texto e tamanho 16 para o Título do Trabalho. As margens deverão ser 

configuradas em: superior/esquerda 3,0 cm e inferior/direita 2,0 cm, alinhamento justificado e 

espaçamento 1,5. 

7.9 Para fins de avaliação, no ato da submissão do trabalho, deverão ser enviadas, duas 

cópias do trabalho, sendo uma em formato Word com a devida identificação dos autores no 

corpo do texto e a outra, em formato PDF sem a identificação dos autores no corpo do texto; 

7.10 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; 

 

8. DAS MODALIDADES DE SUBMISSÃO 

8.1 Poderão ser submetidos Trabalhos nas seguintes Modalidades: 

 Resumo Simples; 

 Resumo Expandido; 

8.2 Os modelos de submissão estarão disponíveis como Anexos a este Edital. 

 

9. DAS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS 

9.1 Os trabalhos aprovados serão apresentados durante a realização da IV Semana de 

Iniciação Científica, em cronograma a ser publicado em até 22 de Outubro de 2018. Este 

cronograma estará disponível no site da Faculdade Vale do Salgado (www.fvs.edu.br);  

9.2 Os trabalhos submetidos poderão ser apresentados em modalidades distintas ficando a 

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

Impresso; 

9.3 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; 

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

com pelo menos 20 (vinte) minutos de antecedência; 

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

membros da Comissão Avaliadora do evento; 

9.6 As apresentações em Comunicação Oral serão realizadas em sala de aula, definidas pela 

Comissão Organizadora de acordo com área temática do trabalho, identificada no ato de 

inscrição; 

9.7 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 

http://www.fvs.edu.br/
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nas dependências da Faculdade Vale do Salgado para apreciação dos participantes do evento 

como também da Comissão Avaliadora. 

 

10. DA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

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

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

favorável serão posteriormente, publicados nos Anais da IV Semana de Iniciação Científica, que 

serão divulgados no Periódico online Encontros Científicos da FVS, que possuirá uma edição 

anual. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Os casos omissos a este Edital serão resolvidos pela Coordenação Geral da IV Semana 

de Iniciação Científica; 

11.2 O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário. 

 

Icó – Ceará, 01 de Outubro de 2018. 

 

Profª. Kerma Márcia de Freitas 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão 

 

 


