III SEMANA DE SEMINÁRIO ACADÊMICO IESCAMP

Briefing

Promover produção e o intercâmbio de conhecimentos através de trabalhos
científicos para a comunidade acadêmica do Iescamp e no seu entorno, é o
objetivo principal deste III Seminário Acadêmico, além de propiciar o
desenvolvimento do estudante pelo gosto pela pesquisa e escrita; fomentar a
produção de resumos acadêmicos; conduzir seminários estruturados, via
apresentação oral e exposição de banner; publicar os melhores trabalhos
avaliados na ReDAI; fortalecer vínculos entre a ReDAI e a comunidade acadêmica
e premiar os melhores trabalhos avaliados.

Histórico dos Seminários Iescamp
Em 2019, conseguimos desenvolver o I Seminário Acadêmico, com participação de um
grande número de alunos da IES. Tivemos 129 trabalhos inscritos, sendo 6 aprovados
para apresentação de forma oral para um público voltado para pesquisa e estudo dos
eixos temáticos.
Em 2020, ano atípico, onde as relações desenvolvidas entre corpo docente e
estudantes mostrou-se um tanto quanto fortalecidas, pensar em superação, é algo
inerente ao ser humano e foi assim, utilizando as Tecnologias da Informação e
Comunicação, através do modo remoto, foi possível também apresentar a proposta
aos acadêmicos e docentes da instituição no II Seminário Acadêmico. A discussão
gerada foi em torno de eixos temáticos onde inovação e empregabilidade, foram os
mais discutidos. Consideramos que, houve considerável desenvolvimento de diálogo
entre os pares que apresentaram os trabalhos via remoto de forma bastante dinâmica.
É neste cenário e com este intuito que o III Seminário Acadêmico no Iescamp está
sendo apresentado, desejosos e engajados no propósito de discutir propostas voltadas
para o desenvolvimento da comunidade acadêmica.
Como será a apresentação do Seminário?
Os resumos premiados serão transmitidos ao vivo por webconferência, através
da plataforma google meet.

R. Joaquim Novaes, 255 | Cambuí | Campinas | 13.015-140 | 19 2513-2661 I www.trivelapublicidade.com.br

Quem poderá participar?
Estudantes e docentes dos cursos do Iescamp, além de egressos de todos os
cursos da instituição, bem como público externo, voltado para o incremento à
pesquisa e aprendizado constante.

Eixos temáticos
Seguindo os eixos temáticos pertinentes ao Programa Pedagógico de Curso, os
conteúdos deverão seguir a seguinte demanda:
A- Inovação:
B- Empreendedorismo:
C- Desenvolvimento cultural e socioambiental:
D- Empregabilidade:
E- Inclusão
F- Sustentabilidade

Como devo apresentar meu resumo?
Os resumos deverão seguir o modelo abaixo, seguindo as instruções contidas no
texto, como exemplo.

TÍTULO DO RESUMO (CALIBRI 14 EM NEGRITO)
Autor 01 (Antônio da Silva)1, Autor 02 (Carlos Alberto de Nobrega)1,2
1 - Instituição dos Autores
2 - Instituição dos Autores
email@email.com.br

Todo o texto deverá ser escrito em fonte Times New Roman, com espaçamento simples entre
linhas. O título do trabalho deverá ser escrito com fonte Times New Roman, tamanho 14,
utilizando negrito e com letras maiúsculas, centralizado. Abaixo do título, citar os nomes dos
autores do trabalho (nome completo). Serão permitidos apenas 3 autores por trabalho. A
formatação utilizada nos nomes dos autores será fonte Times New Roman, tamanho 12, em
itálico e centralizado. Abaixo dos autores, colocar as instituições as quais os mesmos
pertencem, com fonte Times New Roman, tamanho 10, em itálico e centralizado. Na linha
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subsequente, o e-mail do primeiro autor, utilizando letra Times New Roman, tamanho 10. Dar
dois espaços para iniciar o corpo do texto. O texto deverá ser escrito em fonte Times New
Roman, tamanho 12 e justificado, contendo entre 300 e 450 palavras. Orienta-se que os
trabalhos sigam uma linha de: Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusão. Após o
texto (sem pular linha), colocar 3 a 5 palavras-chave. Caso possua agência de fomento à
pesquisa, a mesma poderá ser indicada após as palavras-chave, pulando uma linha das
mesmas. As palavras-chave e as agências de fomento deverão ser citadas em fonte Times New
Roman, tamanho 12, alinhados à esquerda. NÃO SERÃO ACEITAS referências bibliográficas,
figuras e/ou gráficos. Resumos recebidos fora das normas serão descartados pela comissão
cientifica. Enviar os arquivos nos formatos .doc ou .docx..
Palavras-chave: palavra; palavra; palavra; palavra; palavra.

Como será a premiação?
Serão sorteados 6 artigos para apresentação e serão comunicados através do
email até o dia 14 de novembro. Cada participante sorteado terá até 10min de
apresentação, e a banca de professores examinadores, com mediação de até
10minutos.

Qual será a data de envio?
Data de envio ao artigo: até 30 de outubro de 2021 através do email da
instituição: seminario@iescamp.com.br
Necessário

estar

com

a

inscrição

no

Seminário

realizada

através

do

link:

http://educacional.usecerbrum.net/AreaEducacional/paginas/externas/evento/visualizar.aspx?id=1011

Prazos
O evento está sendo concebido no dia 17 de Novembro de 2021 - entre 19h30 e
21h30 (o evento acontecerá via google meet).

Cronograma do III Seminário
Abaixo informamos as datas importantes que deverão ser cumpridas para que
tenhamos a realização do III Seminário Iescamp, no formato idealizado.
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DATA

AÇÃO
•

Até 30/10
para autores e
Até 16/11
para ouvintes

•
As inscrições tanto para ouvintes quanto para palestrantes serão feitas a partir do
dia 08/10, através do link:
http://educacional.usecerbrum.net/AreaEducacional/paginas/externas/evento/visualizar.asp
x?id=1011
•

04/11 a
08/11

17/11

Último dia para entrega dos e-mails via seminario@iescamp.com.br

•

Todos receberão certificado.

Divulgação dos resumos aprovados, através do email do autor principal informado
no resumo.

•
Apresentação oral dos resumos será realizada de forma remota, através do link:
http://educacional.usecerbrum.net/AreaEducacional/paginas/externas/evento/visualizar.asp
x?id=1011, onde os inscritos no evento, devem se logar na plataforma Cerbrum, clicar no
Título “III Seminário Acadêmico”, e no campo descrição, terá acesso ao link do meet para
assistir as apresentações
•

Apresentação oral dos resumos as 19h30

•

Encerramento previsto 21h30.
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