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1. Dos Objetivos  
 

São objetivos do VII Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão - FIEPE:  
 

• Incentivar a integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação; 
• Socializar a produção científica da pesquisa e da extensão das IES participantes; 
• Socializar experiências com impacto positivo para a formação dos acadêmicos; 
• Estimular o desenvolvimento da cultura de pesquisa e extensão; 
• Estimular o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e diferenciadas 

no processo ensino aprendizagem.  
 
  

2. Da inscrição dos trabalhos: 
Os professores estão convidados a inscrever seus trabalhos de Ensino, Pesquisa, Extensão 
e Inovação até o dia 18/09/2020 às 24h pelo e-mail: extensaouniversitaria@univille.br e 
conforme orientações abaixo. 
 
Os resumos deverão ser salvos em arquivo versão Word 2003 ou superior, devidamente 
identificados, além de informar a área que está submetendo. 
 
No e-mail de encaminhamento do resumo deverão ser anexados a ficha de inscrição 
devidamente preenchida (Anexo 1) e o resumo expandido elaborado conforme modelo e 
instruções do Anexo 2. 
 
As vagas para participação no evento serão divididas conforme abaixo: 
 

• Área de Ensino: 06 vagas, sendo 03 na modalidade Comunicação Oral  e 03 na 
modalidade Comunicação Visual (pôster digital)  

• Área de Pesquisa: 06 vagas, sendo 03 na modalidade Comunicação Oral  e 03 na 
modalidade Comunicação Visual (pôster digital) 

• Área de Extensão: 06 vagas, sendo 03 na modalidade Comunicação Oral  e 03 na 
modalidade Comunicação Visual (pôster digital) 

• Área de Inovação: 02 vaga, sendo 01 na modalidade Comunicação Oral  e 01 na 
modalidade Comunicação Visual (pôster) 

 
O trabalho submetido na Área de Inovação poderá ser Inovação no Ensino, na Pesquisa ou 
na Extensão. 

 
O VII Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da ACAFE será realizado nos 
dias 26 e 27 de novembro de 2020 promovido pelo Centro Universitário de Brusque, por 
meio virtual. 

 

mailto:extensaouniversitaria@univille.br


 
Conforme edital do evento cada resumo pode ter no máximo 06 autores e conter até 1800 
palavras. 

 

3. Orientação para submissão dos trabalhos: 
 
Para que os resumos dos trabalhos de apresentação Comunicação Oral e Comunicação 
Visual (pôster) sejam publicados nos Anais do evento, obrigatoriamente, devem ser 
elaborados em forma de texto, contendo as seguintes orientações de formato: 
 
Introdução/relevância acadêmica-científica-social, objetivos, metodologia, resultados 
obtidos, considerações finais/conclusões/perspectivas para continuidade da ação e 
utilizando modelo anexo II à este edital. 
 
Cada trabalho deve ser inscrito em uma única modalidade de apresentação - Oral ou Pôster 
Digital - e em uma única área - Ensino, Pesquisa, Extensão ou Inovação. 
 
Será concedida menção honrosa para o melhor trabalho de cada modalidade/área. 
 
3.1. Da seleção dos trabalhos  
 
Os trabalhos serão selecionados por comissão científica formada pelas áreas envolvidas 
neste edital, ensino, pesquisa, extensão e inovação a qual levará em consideração os 
seguintes critérios: 
 
I) contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico nas diferentes regiões do 
Estado; 
II) originalidade; 
III) abrangência social do trabalho com a região em que está inserido; 
IV) relevância do tema.  
 
4. Dos requisitos e responsabilidades dos inscritos 
  
Participar integralmente do evento.  
 
Elaborar o Pôster Digital e/ou Apresentação Oral utilizando template disponível no site do 
evento.  
 
As Apresentações Orais deverão ter duração máxima de 10 (dez) minutos, seguidas de 05 
(cinco) minutos de arguição. 
 
 
5.  Da Publicação 
 
Os trabalhos apresentados serão disponibilizados, como Anais do VII Fórum Integrado de 
Ensino, Pesquisa e Extensão – ACAFE. 
 
Os trabalhos inscritos e selecionados nas modalidades: oral e pôster que não 
apresentados no dia e hora marcada, não terão direito a Publicação. 
 



 
 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

VII FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO DA ACAFE  

ON-LINE 

 

 

ÁREA: (   ) Ensino   (   ) Pesquisa    (    ) Extensão     (    )Inovação 

FORMATO: (     ) Oral  (     ) Pôster Digital 

 

 

INSTITUIÇÃO: 

AUTOR APRESENTADOR:  

E-MAIL: TELEFONE: 

 

TÍTULO DO TRABALHO: 

 

AUTORES: 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 2 
 

RESUMO EXPANDIDO  
 

I. Os resumos devem estar digitados em Word, fonte “arial”, estilo normal, tamanho 
12 (doze), em português, espaçamento simples (1,0) entre linhas.  
II. Utilizar as seguintes margens: superior e esquerda 3.0 cm, margem direita e 
inferior 2.0 cm; fonte “arial”, estilo normal, em página A4.  
III. Os resumos devem conter os seguintes itens:  
Título: o título do resumo deverá ser em letra maiúscula, em negrito, centralizado, 
fonte Arial, estilo normal, tamanho 12 (doze).  
Corpo do resumo estruturado: deverá estar três linhas abaixo do endereço do autor 
principal (pular duas linhas), fonte “arial”, estilo normal, tamanho 12 (doze). O corpo 
do resumo deverá estar no modo justificado e conter no máximo 1800 (mil e 
oitocentas) palavras. Os resumos devem ser em parágrafo único sem incluir figuras, 
tabelas ou referências. Os itens da estrutura do resumo (citados na letra a, na 
sequência) devem estar destacados em negrito, sem entrada de parágrafo ou linhas 
em branco. O resumo deverá atender as seguintes estruturas:  
a) introdução/relevância acadêmica-científica-social, objetivos, metodologia, 
resultados obtidos, considerações finais/conclusões/perspectivas para continuidade 
da ação;  
b) palavras-chave: Redigir na linha abaixo do parágrafo do resumo (sem pular linha) 
em fonte Arial, tamanho 12, com inicial maiúscula, separadas por ponto. Deverá 
conter três palavras-chave;  
c) após palavras-chave, pular uma linha e informar fontes de financiamento 
(custeio), em letra Arial, tamanho 10;  
d) as citações utilizadas na elaboração do resumo podem ser diretas e curtas, entre 
aspas ou indiretas e devem estar sobrescritas com números arábicos (1,2,3) e 
referenciadas em nota de rodapé no final do trabalho, conforme normas da ABNT, 
seguindo o modelo autor-título-data. 

 
 


