SEMANA ACADÊMICA MULTIDISCIPLINAR DAS FACULDADES JOÃO PAULO II
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CONTEXTO REGIONAL
12 A 14 JUNHO DE 2017
REGRAS GERAIS
1 OBJETIVO
A Semana Acadêmica Multidisciplinar das Faculdades João Paulo II (SA) constitui-se em um
evento para integração dos alunos dos cursos de Administração, Comércio Exterior,
Engenharia de Produção e Engenharia de Petróleo, divulgação de trabalhos acadêmicos,
promoção do conhecimento interdisciplinar e divulgação da IES.
O público-alvo é composto pelos alunos da Instituição e de alunos e professores de outras
instituições de ensino superior e médio, sendo estes últimos somente para a participação das
palestras.

2 PARTICIPAÇÃO
Poderá participar como ouvinte da Semana Acadêmica Multidisciplinar das Faculdades João
Paulo II qualquer pessoa interessada, que realize a inscrição no evento.
Os alunos das Faculdades João Paulo II poderão participar como ouvinte ou com apresentação
de trabalho.
Para apresentação de trabalho, deverão ser respeitados os seguintes critérios:
(a) Os trabalhos deverão ser inscritos no evento por meio de um resumo (Anexo 1);
(b) Os trabalhos deverão ser entregues com uma carta de aceite (Anexo 3) de um professor
orientador. A orientação de cada professor será voluntária;
(c) Cada estudante poderá submeter APENAS um trabalho;
(d) Somente o estudante inscrito poderá apresentar seu trabalho, não sendo permitida a troca
ou a substituição de apresentador e/ou orientador em nenhuma das fases do processo de
inscrição.
(e) O trabalho será apresentado na modalidade oral, com no máximo 10 min para exposição, e
no máximo 10 min para arguição da banca examidora.

3 INSCRIÇÕES
A inscrição na Semana Acadêmica Multidisciplinar das Faculdades João Paulo II terá o custo de
vinte reais (R$ 20,00) mais um quilo (1 kg) de alimento não-perecível.

A inscrição será realizada em formulário próprio (Anexo 4) na Secretaria Acadêmica das
Faculdades João Paulo II.
Para participação com apresentação de trabalho, o resumo deverá ser entregue no momento
da inscrição.
O período de inscrições será de 15 de Maio a 05 de Junho de 2017.

4 SESSÕES
Uma sessão terá, no máximo, cinco (05) trabalhos inscritos, distribuídos em até seis (06)
sessões de apresentação oral. A Comissão Organizadora criará as devidas sessões e fará a
distribuição dos trabalhos de acordo com as diversas áreas do conhecimento a partir dos
conteúdos dos resumos inscritos.
A divulgação da ordem da apresentação dos trabalhos será realizada no dia 08 de Junho e
estará afixada em cartaz na porta de cada sessão/sala no dia das apresentações.
Durante cada apresentação a sala permanecerá fechada, sendo reaberta nos intervalos entre
as apresentações para movimentação do público presente.
A critério da Comissão Julgadora de cada sessão e de acordo com número de trabalhos a
serem apresentados, poderá ser feito um intervalo de até 10 minutos.
Todos os alunos que irão apresentar trabalhos deverão comparecer ao local no início da sessão
de apresentação, no mínimo, 10 minutos antes da abertura da mesma, para que possam se
apresentar à banca examinadora e testar seu material no computador.
Os trabalhos deverão ser apresentados em slides (arquivo .ppt ou .pdf), trazidos em pendrive
ou CD room. OBS: Os trabalhos que necessitam de áudio deverão ser apresentados por arquivo
em formato .mp3. Os trabalhos que necessitam de vídeo deverão ser apresentados por
arquivo em formato .avi.
O apresentador deverá estar acompanhado de seu respectivo orientador. A ausência do
orientador não impede a apresentação do trabalho, apenas elimina o apresentador de
concorrer a Premiação de “Trabalho Destaque”.
O registro de presenças nas sessões ocorrerá através de uma lista de presença (Anexo 5) de
posse dos monitores das sessões.

5 AVALIAÇÕES
A avaliação ocorrerá em duas modalidades:
1ª Modalidade: ARTIGO DE INICIAÇÃO (resumo expandido)
O resumo será avaliado quanto:
A observação do modelo no Anexo 1, bem como a capacidade de síntese do aluno,
considerando clareza, correção e adequação de linguagem do texto.
A apresentação oral será avaliada quanto:
A apresentação clara e concisa do conteúdo descrito no resumo, o domínio do conteúdo
exposto e a adequação do tempo destinado para apresentação.
2ª Modalidade: PÔSTER OU BANNER
O POSTER/BANNER será avaliado quanto:
A observação do modelo no Anexo 2, bem como a capacidade de síntese do aluno,
considerando clareza, correção e adequação de linguagem do texto.
A apresentação oral será avaliada quanto:
A apresentação clara e concisa do conteúdo descrito no resumo, o domínio do conteúdo
exposto e a adequação do tempo destinado para apresentação.

8 PREMIAÇÃO
A Comissão Julgadora deverá indicar 2 (dois) ‘Trabalho Destaque’, sendo um deles para a
modalidade Resumo expandido e outro prêmio para a modalidade Poster/Banner.

9 CERTIFICADOS
Os certificados estarão disponíveis na Secretaria da Instituição, a partir de 30 dias da realização
do evento.
Serão fornecidos certificados para palestrantes, apresentadores, orientadores, ouvintes, e
Comissão Organizadora, desde que devidamente registrados no evento, conforme tabela de
Horas:
Palestrantes
Apresentadores de Resumo expandido
Apresentadores de Poster/banner

02 horas
10 horas
10 horas

Orientadores
Ouvintes
Membro da Comissão Organizadora
Auxiliares dos membros da comissão

02 horas por trabalho
12 horas
20 horas
05 horas

10 COMISSÕES
Comissão Organizadora
A Comissão Organizadora da SA é composta por professores e alunos eleitos por suas turmas,
que também serão monitores no evento. Esta Comissão atua no planejamento do evento, na
avaliação dos trabalhos, na composição das sessões de apresentação entre outras ações
relacionadas a SA.
Comissões Julgadoras
As Comissões Julgadoras, compostas por até dois professores indicados pela Comissão
Organizadora do evento, sendo os mesmos escolhidos um da área do trabalho e outro de área
distinta do trabalho ora avaliado. Cabe ressaltar que os membros destas Comissões são
responsáveis pela avaliação dos trabalhos.

11 CRONOGRAMA
Realização do Evento
Período de Inscrições
Avaliação dos trabalhos
Divulgação dos Trabalhos aprovados
Apresentação dos Trabalhos

12 a 14 de Junho
15 de Maio a 05 de Junho
06 a 08 de Junho
08 de Junho
14 de Junho

ANEXO 1

TÍTULO DO TRABALHO
Nome completo do aluno. Nome completo do Orientador. Nome do curso, nome da
instituição. Endereço eletrônico do aluno.
O resumo, escrito em texto único, deverá conter:
introdução,
breve revisão bibliográfica,
objetivos, metodologia,
resultados ou resultados parciais e considerações finais.
O resumo de uma (01) página deve utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, sem
espaçamento, sem recuos, todo justificado, com no máximo 2.500 caracteres com
espaços. A citação de referências não será considerada para análise de limites mínimos e
máximos do trabalho.

ANEXO 2

ANEXO 3

CARTA DE ACEITE DO PROFESSOR ORIENTADOR
Passo Fundo, ___ de __________________ de 2017.
À Comissão da Semana Acadêmica Multidisciplinar
Venho por meio desta informar que apoio a inscrição do(a) aluno(a)
___________________________, de matrícula nº __________________, das
Faculdades João Paulo II, sob minha orientação no trabalho de título
______________________________________________________________________.
Atenciosamente,
____________________
Prof. _______________

ANEXO 4
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
SEMANA ACADÊMICA MULTIDISCIPLINAR DAS FACULDADES JOÃO PAULO II EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CONTEXTO REGIONAL
12 A 14 JUNHO DE 2017

Nome: ___________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________
Curso: ___________________________________________________
Modalide de Inscrição: ( ) Ouvinte ( ) Apresentação de Trabalho
Em caso de participação com apresentação de trabalho, preencha:
Título do Trabalho: _____________________________________________________________
Orientador: _______________________________
Anexar Resumo do Trabalho e Carta de Aceite do Orientador.

Taxa de Inscrição: R$ 20,00 + 1 kg de alimento não-perecível.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
SEMANA ACADÊMICA MULTIDISCIPLINAR DAS FACULDADES JOÃO PAULO II EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CONTEXTO REGIONAL
12 A 14 JUNHO DE 2017

Nome: ___________________________________________________
Instituição de Ensino: ________________________________________
Curso: ___________________________________________________
Modalide de Inscrição: ( ) Ouvinte ( ) Apresentação de Trabalho
Em caso de participação com apresentação de trabalho, preencha:
Título do Trabalho: _____________________________________________________________
Orientador: _______________________________
Anexar Resumo do Trabalho e Carta de Aceite do Orientador.

Taxa de Inscrição: R$ 20,00 + 1 kg de alimento não-perecível.

ANEXO 5

SEMANA ACADÊMICA MULTIDISCIPLINAR DAS FACULDADES JOÃO
PAULO II - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CONTEXTO
REGIONAL
Dia ____ de Junho

Hora: 19:10 às 20:30

Palestra 1: _____________________________
Palestrante: ____________________________
LISTA DE PRESENÇA
Nome

Instituição

Curso

SEMANA ACADÊMICA MULTIDISCIPLINAR DAS FACULDADES JOÃO
PAULO II - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO CONTEXTO
REGIONAL
Dia 14 de Junho

Hora: 19:10 às 20:30

Sessão de Apresentação nº ___________
Presidente da Banca Examinadora: ____________________________
LISTA DE PRESENÇA
Nome

Instituição

Curso

