
 

                                                                               
 

 
 

Circular nº 02 – I Seminário de Integração Científica da Faculdade 
Cosmopolita 

 
 
Prezado Prof. (a) Orientador (a) e Caro (a) bolsista/voluntário, 

 

A Coordenação de Iniciação Científica e Pesquisa da Faculdade Cosmopolita está organizando, 

neste momento, sua participação no I Seminário de Integração Científica da Faculdade Cosmopolita – 

“Iniciação Científica: o caminho para uma formação acadêmica sólida”, no dia 13/12/2019. 

Visando o cumprimento do Edital 001/2018 e das normas de Concessão de Bolsas e Certificações 

da Faculdade Cosmopolita, as quais à apresentação dos resultados dos projetos de pesquisa têm caráter 

obrigatório, e desse modo garantir a sua presença no referido evento, solicitamos aos senhores atenção 

especial à data acima citada, a fim de resguardá-las em suas agendas.  

Informamos que os bolsistas e voluntários do PIBIC estão automaticamente inscritos, devendo 

enviar o resumo do trabalho, em caráter obrigatório. As seguintes informações deverão ser seguidas: 

 Período de envio dos resumos: até o dia 29/11/2019 

 Local: dependências da Faculdade Cosmopolita 

 Os resumos deverão ser encaminhados com o assunto RESUMO – I SIC, para: 

iniciacao.cientifica@faculdadecosmopolita.edu.br  

 O envio do resumo (modelo em anexo) deverá ser feito somente pelo orientador da pesquisa. A 

inscrição será confirmada com retorno acusando o recebimento deste. 

 As apresentações dos resumos serão do tipo oral por meio do recurso visual Power Point, cujo 

modelo com layout será enviado por e-mail ou disponibilizado no site da Faculdade Cosmopolita. 

 Deverão ser apresentados os resultados da pesquisa. A apresentação do projeto de pesquisa sem 

resultado não será permitida. 

 As apresentações orais terão duração de no máximo 15 (quinze) minutos para exposição e deverá 

ser apresentado por somente um dos alunos que compõe o projeto. 

 Haverá uma banca examinadora que será composta por pelo menos um (01) docente de cada curso 

de graduação da Faculdade Cosmopolita. 

 

Atenciosamente,  

 
Coordenador de Iniciação Científica e Pesquisa 

 



 

                                                                               
 

 
 

I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE COSMOPOLITA 
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO 
 

I. O Orientador do PIBIC poderá submeter apenas 1 (um) resumo por projeto para o I Seminário 

de Integração Científica.  

II. Orientadores que não puderem estar presentes no ato da comunicação oral dos seus orientandos 

(bolsistas e/ou voluntários), deverão encaminhar justificativa por e-mail para 

iniciacao.cientifica@faculdadecosmopolita.edu.br e indicar um pesquisador para representá-lo no 

dia da apresentação. O não cumprimento desta exigência implicará no afastamento do orientador 

para o próximo processo seletivo ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. 

III. Não serão aceitos resumos fora do prazo estipulado.  

IV. O texto do resumo deverá ter formato em Word for Windows 97-2003, fonte Times New Roman, 

tamanho 12, com alinhamento justificado e espaço simples, com margens superior e esquerda de 

3cm e inferior e direita com 2cm. 

V. Os resumos deverão conter entre 400 a 700 palavras e obedecer a estrutura informada a 

seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               
 

 
 

Modelo do Resumo 

 

Título do trabalho: (em negrito e caixa alta) 
 
Nome do (a) aluno(a) com respectiva identificação do curso de graduação entre 
parênteses: 
 
Nome do (a) Orientador (a):                         
                    
Introdução: 
 
Objetivo(s): 
 
Material e Método: 
 
Resultados e Discussão: 
 
Conclusão 

Referências bibliográficas (de 3 a 5) 

Palavras-chave: (de 3 a 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande-área:  
 
Área:  
 

 


