
 

 

 
 

EDITAL COPPEXI - Nº 11/2022 

 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – 

COPPEXII das Faculdades Integradas Padrão- FIPGUANAMBI, no uso de suas atribuições legais, 

torna público o presente Edital de abertura de submissão de produções científicas para a II Mostra 

Científica das FIPGUANAMBI. 

 

 

1 Introdução 

 

Poderão ser submetidas produções referentes aos projetos elaborados no IESC, TCC, MIC, 

Iniciação Científica, Projeto de Extensão ou outra produção científica, sob orientação de um 

professor das FIPGuanambi, que demonstrem o estado da ciência, da prática e do ensino, na 

modalidade de resumo simples. 

 

 2 Informações Gerais 

 

Período de submissão dos trabalhos 
De 03/11/2022 até 18/11/2022 

Notificação aos autores Até 25/11/2022 

Divulgação dos resultados 28/11/2022 

Tipos de apresentação Comunicação oral e pôster. 

 

3 Data e horário da II Mostra Científica 

 

As apresentações dos trabalhos aprovados irão acontecer dia 03/12/2022, no período 

matutino, conforme horário descrito abaixo : 

 

HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO PERÍODO 

8h às 9h30  2º 

9h30 às 10h30 3º e 8º 

10h30 às 12h  4º, 6º e 9º 

 

 



 

 

 4 Modalidades de apresentação de trabalhos 

 

 Comunicação oral: a avaliação oral será realizada por um professor mestre ou doutor das 

FIPGuanmabi. 

A apresentação oral não poderá ultrapassar 10 (dez) minutos para apresentação do trabalho. 

Após a apresentação, o avaliador terá até 5 (cinco) minutos para realizar suas pontuações e 

esclarecer dúvidas. 

 

  Pôster: os pôsteres serão exibidos durante a Mostra Científica em formato impresso no 

tamanho 90 x 120 cm. 

Os pôsteres deverão ser  afixados no dia, horário  e local  estabelecido.  

As orientações para confecção dos pôsteres estão indicadas ao final desse Edital. 

O relator deve estar presente no local do evento durante o período de exposição do pôster, a fim 

de permitir o diálogo com os participantes. É facultado ter outros apresentadores, além do 

relator. 

 

5 Premiação de trabalhos 

 

Será premiado 1(um) trabalho por período. 

Os trabalhos serão avaliados pela Comissão Avaliadora, instituída pela COPPEXII, que prezará 

pela relevância do trabalho, qualidade e estruturação da apresentação. 

O trabalho premiado será divulgada no final do evento de cada período. 

 

6  Procedimentos para submissão dos resumos 

 

Enviar o trabalho pelo  link < https://forms.office.com/r/icRkJ17uj5> . 

É necessário indicar apenas autor/relator. 

 

 

7 Regras gerais 

 

7.1 Normas do Resumo Simples 

Seguir o modelo disponível ao final desse Edital.  

 

7.2 Processo de revisão e seleção 

Todos os resumos submetidos dentro dos prazos definidos e de acordo com as instruções de 

submissão estarão sujeitos a apenas (1) uma  revisão. Os resumos submetidos 

https://forms.office.com/r/icRkJ17uj5


 

 

serão avaliados pelo seu mérito científico e sua relevância para a pesquisa, a  educação e/ou 

a prática profissional. Serão ainda observados os seguintes critérios: 

 Ser relevante para a  c o mu n i d a d e ; 

 Abordar uma temática relevante; 

 Apresentar coerência teórica e metodológica; 

 Estar escrito demaneira clara, coerente, concisa, sem erros gramaticais e de 

concordância; 

 Obedecer as normas estabelecidas. 

 

8 Certificados 

 
Serão fornecidos certificados referentes à aprovação de resumo em evento científico e 

à apresentação oral.  
 

9 Casos omissos e pedidos de esclarecimentos deverão ser reportados à Coordenação de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização.  

 

 10 As normas deste Edital entram em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Guanambi 03 de novembro de 2022 

 

 

 

  

 

Vânia Torres 

Coordenadora COPPEXII das FIPGUANAMBI 

 



II MOSTRA CIENTÍFICA  FIPGUANAMBI – 2022 

 

 

 

TÍTULO DO RESUMO 

(Fonte Arial, em maiúsculo, negrito, tamanho 12, centralizado, com espaço simples entre as linhas, 

limitado a 20 palavras)  

 

SOBRENOME, Restante do nome do autor1, SOBRENOME, Restante do nome do autor 2, 

SOBRENOME, Restante do nome do autor 3, SOBRENOME, Restante do nome do autor 4, 

SOBRENOME, Restante do nome do autor 5, SOBRENOME, Restante do nome do autor 6, 

SOBRENOME, Restante do nome do orientador7 

(Fonte Arial, tamanho 11, espaço simples entre linhas, alinhados à direita)  

 

RESUMO 

Introdução: Apresentar sucintamente o tema central e temática abordada. Atentar 

para não conter erros ortográficos e gramaticais, pois depreciam o trabalho. Objetivo: 

Deve conter o objetivo principal/geral do trabalho. Materiais e Métodos: Deve conter, 

o tipo de pesquisa/intervenção/extensão, forma de obtenção dos 

dados/desenvolvimento da pesquisa/intervenção/extensão, tratamento e análise dos 

dados da pesquisa/intervenção/extensão. Resultados e Discussão: Descrever 

sinteticamente os principais resultados gerados, apresentando informações 

correlacionadas à discussão. Cuidado com o uso de siglas e abreviações não 

identificadas previamente. Considerações finais: Deve ressaltar a ideia principal do 

texto, respondendo ao objetivo do estudo.  

(Fonte Arial, tamanho 12, em parágrafo único, justificado, com espaçamento simples entre as linhas, 

com margem superior e esquerda de 3,0 cm e margem direita e inferior de 2,0 cm, deve conter no 

mínimo 250 e no máximo 350 palavras, excluindo título, nomes dos autores, palavras-chave e 

referências, formato ABNT). 

 

Palavras-chave:  

Deve conter no mínimo 3 e no máximo 5, separadas entre si por ponto e finalizadas também por 

ponto. 

 

Referências: (formato ABNT) no mínimo 3 e no máximo 5 referências. Espaçamento simples e 

justificado à esquerda. 

 

Exemplos: 

Livros: SOBRENOME, NOME. Título do livro. Cidade da Editora: Editora, ano. 

 
Artigos: SOBRENOME, NOME. título do artigo. Cidade da Revista: Nome da 
Revista, Volume, Ano, página inicial e final, ano.  
 
Documentos institucionais: ÓRGÃO EMISSOR. título do documento. Cidade: 
órgão emissor, ano. Disponível em (link). 
 
Sites e outras mídias: NOME DO SITE. Tìtulo da matéria/vídeo. Cidade: Nome do 

site, ano. Disponível em (link).  



TÍTULO

SOBRENOME, Restante do nome do autor1, SOBRENOME, Restante do nome do autor 2, SOBRENOME, Restante do nome do 

autor 3, SOBRENOME, Restante do nome do autor 4, SOBRENOME, Restante do nome do autor 5, SOBRENOME, Restante do 

nome do autor 6, SOBRENOME, Restante do nome do orientador7

INTRODUÇÃO

OBJETIVO GERAL

MATERIAL E MÉTODOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

PALAVRAS-CHAVE:

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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