CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC - UNISOCIESC
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASSUNTO: ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O DÉCIMO SEGUNDO
FORO CIENTÍFICO ESTUDANTIL (FOCIEST 2018)
EDITAL 021/2018

O Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário Sociesc (PICUNISOCIESC), em conjunto com as coordenações dos Mestrados Profissionais
em Engenharia Mecânica e em Engenharia de Produção e dos cursos de
Graduação da UNISOCIESC, convoca os pesquisadores de Iniciação Científica
e convida graduandos e mestrandos da instituição e demais instituições de
ensino superior da região para participarem do XI Foro Científico Estudantil –
FOCIEST 2018, a se realizar nos dias 02, 03 e 04 de outubro de 2018 junto à
Semana Tecnológica UNISOCIESC.

1. OBJETIVOS

O Foro Científico Estudantil do Centro Universitário SOCIESC – FOCIEST,
realizado anualmente, tem como objetivos:

1. Divulgar projetos de Iniciação Científica, bem como Trabalhos de
Conclusão de Curso em andamento no Centro Universitário Sociesc
(UNISOCIESC) e demais instituições de ensino superior da região;
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2. Permitir

a

avaliação

do

PIC

pelos

professores,

pesquisadores

convidados e comunidade;
3. Possibilitar o intercâmbio entre os alunos de graduação e mestrado que
participam de projetos de pesquisa científica na UNISOCIESC e outras
universidades.

2. DATA E LOCAL

O XII FOCIEST acontecerá nas noites de 02,03 e 04 de outubro de 2018
no Campus Boa Vista do Centro Universitário Sociesc. A abertura do evento
será no dia 02 de outubro às 19:00h no auditório do Bloco H, com a palestra
intitulada “Propriedade Intelectual”. O cronograma e ensalamento das palestras
orais do dia 03 e 04 de outubro serão divulgados na semana do evento.

3. PERIODO DE INSCRIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO TRABALHO

A inscrição para o FOCIEST 2018 é gratuita. Serão aceitos trabalhos
submetidos de 01 de Julho a 20 de setembro de 2018, por meio do formulário
eletrônico contido na página do evento (http://unisociesc.com.br/iniciacaocientifica/)

Ou

no

seguinte

endereço

eletrônico:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jFoJVOtBke31zA3nliRi3P8LOwCWK1Hn9nM7OS1JHZUNkI5WVlCOVNMRzk5T0U1OE5KVE44
UFdJMS4u
Somente serão aceitos arquivos em formato Word (*.doc; *.docx). O
nome do arquivo deverá ser composto do primeiro e do último nome do aluno e
a categoria do trabalho, conforme a lista a seguir, seguido do ano do início do
trabalho, separados por underline:
• Artigo 170 (ART170)
• Artigo 171 (ART171)
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• PIBIC
• PIBITI
• Voluntário (VOL)
• PBL
• Artigo vinculado à Graduação (AVG)
• Artigo vinculado ao Mestrado (AVM)
• Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
• Outros tipos de trabalho devem ter a sigla composta pelas três
primeiras letras da categoria do projeto e discriminado no item
específico no formulário de inscrição.

Exemplo: MarciaDuarte_AVG_2017; ou MarciaDuarte_TCC_2015; ou
MarciaDuarte_ART170_2014.
Dentro de um prazo de 3 dias úteis após a submissão, será enviado
aviso de recebimento e confirmação da inscrição.
Trabalhos realizados por mais de uma pessoa deverão ser inscritos
apenas uma vez, preenchendo corretamente as informações sobre todos os
autores e utilizando no nome do arquivo o nome do solicitante da inscrição, o
qual será também o contato principal para comunicação. Não é obrigatória a
participação de todos os autores do texto na apresentação.
Todos os alunos bolsistas do PIC-UNISOCIESC devem apresentar seus
trabalhos, de acordo com o Termo de Responsabilidade do Orientando, incluso
no RQ 6310, assinado pelo aluno e pelo orientador do projeto.

4. ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Os alunos participantes deverão apresentar seus trabalhos na forma
oral, acompanhados por apresentação de slides eletrônicos (conforme template
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de

apresentação),

disponível

no

site

(http://unisociesc.com.br/iniciacao-

cientifica/. FOCIEST 2018).
Os trabalhos submetidos ao evento serão avaliados por uma comissão
científica composta por professores do Centro Universitário Sociesc e outras
instituições de ensino superior participantes. Caberá à comissão avaliadora a
proposição de mudanças na forma e conteúdo dos trabalhos bem como propor
ou não a sua aceitação para a publicação nos Anais do XII FOCIEST.

4.1 TRABALHO ESCRITO

O trabalho escrito enviado pode ser um resumo expandido (até duas
páginas) ou um artigo completo (até 20 páginas) e deve seguir o template do
evento,

disponível

no

site

(http://unisociesc.com.br/iniciacao-cientifica/.

FOCIEST 2018).

5.1 APRESENTAÇÃO ORAL

A apresentação dos trabalhos terá duração de 20 minutos, sendo 15
para a apresentação do aluno e 5 minutos para arguição da banca. Para as
apresentações orais serão disponibilizados aparelhos multimídia (computador,
projetor e caixas de som). As apresentações devem seguir o template do
evento,

disponível

no

site

(http://unisociesc.com.br/iniciacao-cientifica/.

FOCIEST 2018).
Os alunos, entretanto, deverão comparecer à sala de apresentação com
15 minutos de antecedência ao início da primeira apresentação para
descarregar o material de apresentação no computador.

___________________________
Profa Palova Santos Balzer, Dra.
Vice-Reitora UNISOCIES
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