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A II Jornada Integrada da Faculdade Santa Maria (FSM) é um evento planejado 

para o público da IES com o objetivo de proporcionar aos discentes e docentes espaços 

de reflexão sobre a realidade social e as implicações na rotina acadêmica, bem como em 

outras instâncias da vida cotidiana. Objetiva também permitir a partilha de produção 

científicas, estimulando debates que contribuam para a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão.  

O evento acontecerá em três momentos ao longo do semestre onde cada 

momento terá uma programação específica. 

 

1. INSCRIÇÃO, PROGRAMAÇÃO E CARGA HORÁRIA DO EVENTO  

 Os formulários de inscrição individual estarão disponíveis no endereço: 

https://doity.com.br/ii-jornada-integrada-da-faculdade-santa-maria 

 O evento é gratuito e exclusivo para docentes, discentes da graduação e pós-

graduação da FSM e egressos.  

 

Datas importantes: 

 Inscrição geral para o evento - até o dia a partir de 22.11.2021  

 Submissões para a II Mostra de TCC, apresentações de trabalhos de vivências 

das Unidades Curriculares e de Projetos de extensão e pesquisa - 07/10/2021 

até 19/11/2021 

 

Os discentes e docentes inscritos terão direito a participar da seguinte programação:  

 

 

3º  

Momento 

Data: 01 e 02/12/2021 Apresentação de todos os trabalhos  

 

Apresentações de Trabalhos da Pós graduação  

Apresentações de Projetos de Extensão e Pesquisa 

Apresentações da II Mostra de TCC II  

Apresentações de Trabalhos de Unidades Curriculares 



 

Inscrições para participar das apresentações: até 22/11/2021 

Submissões até 19.11.2021 

 
 A carga horária do evento será distribuída de acordo com a participação dos 

inscritos em cada atividade: palestras, minicursos, oficinas, apresentação de 

trabalhos, apresentação de TCC II, apresentações de projetos de extensão e 

pesquisa; 

 

2 NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS  

  O autor deverá submeter na plataforma do evento até o dia 19 de novembro de 

2021 um resumo expandido que deve constar: 

 PÁGINAS: Mínimo de 05 e máximo de 08 páginas; 

 MARGENS: Esquerda e superior: 3,0 cm / Direita e inferior: 2,0 cm  

 ESTRUTURA DO RESUMO EXPANDIDO:  

Fonte: Times New Roman 

Título: negrito, tamanho 14, maiúsculas, alinhamento centralizado; 

Texto: espaçamento 1,5; Tamanho da fonte: 12; Recuos de parágrafo de 1,00 cm 

a partir da margem esquerda. 

Deve conter a seguinte estrutura: 

Introdução 

Objetivo; 

Metodologia; 

Resultados e Discussões (não inserir tabelas, gráficos ou figuras); 

Considerações Finais (Conclusão); 

Referências (Somente obras referenciadas, com alinhamento à esquerda). 

Na lista de referências, entre uma referência e outra: 1.0 (espaço simples). 

 AUTORES 

Para trabalhos derivados de projeto de extensão e pesquisa e Pós-

graduação:  

 Cada trabalho poderá contar com até seis autores; 

 Todos deverão estar inscritos no evento, tendo como obrigatoriedade um professor 

como orientador; 

 Inserir o nome completo do autor, dos coautores e do orientador (um por linha), 

apenas as iniciais em maiúsculas, alinhado à direita, tamanho 12.  



 Inserir vínculo institucional e e-mail de autores e coautores em nota de rodapé, com 

fonte tamanho 11. 

 Tipo de resumo: expandido 

 

2.1 Para trabalhos derivados de TCC II 2021.2  e TCC II egresso:  

 Cada trabalho poderá contar com até quatro autores, sendo necessariamente: o 

discente, professor orientador, dois professores avaliadores do trabalho; 

 Todos deverão estar inscritos no evento tendo como obrigatoriedade; 

 Inserir o nome completo do autor, do orientador e dos dois membros avaliadores, 

quando for o caso, (um por linha), apenas as iniciais em maiúsculas, alinhado à direita, 

tamanho 12.  

 Inserir vínculo institucional e e-mail de autores e coautores em nota de rodapé, com 

fonte tamanho 11. 

 No caso do TCC II, sendo o resumo aceito, o aluno apresentará e ficará isento da 

defesa, sendo de responsabilidade dos professores convidados como avaliadores emitir 

uma nota ao trabalho;  

 As apresentações não acontecerão em formato de defesa.  

 Tipo de resumo:  expandido 

 

2.2 Para trabalhos derivados de unidades curriculares:  

 Cada trabalho poderá contar com até seis autores; 

 Todos deverão estar inscritos no evento, tendo como obrigatoriedade um professor 

como orientador; 

 Inserir o nome completo do autor, dos coautores e do orientador (um por linha), 

apenas as iniciais em maiúsculas, alinhado à direita, tamanho 12.  

 Inserir vínculo institucional e e-mail de autores e coautores em nota de rodapé, com 

fonte tamanho 11. 

 Tipo de resumo: resumo simples ou expandido  

 

3 CERTIFICAÇÃO  

   Os certificados serão emitidos aos participantes conforme as participações nas 

atividades programadas; 

 Todos os participantes que apresentarem trabalho(s) receberão certificação; 



 A participação como expectador em apresentações de trabalhos será certificada com 

até 2h por apresentações assistidas. 

 

4. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Os autores deverão observar as normas da ABNT e os trabalhos deverão ser 

apresentados na modalidade de comunicação oral, com um tempo máximo de até 10min 

para exposição do trabalho, incluindo: objetivos, metodologia, resultados e 

considerações finais ou conclusão (quando for o caso). A programação das 

apresentações será divulgada após a data final de submissão dos trabalhos, bem como os 

critérios avaliativos dos mesmos pela comissão de evento. 

 

Cajazeiras, 28 de setembro de 2021.  

 

Comissão Organizadora   

 

COORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO 
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