XIV SEPEX – SEMANA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS
A Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo promoverá, dos dias 07 a 09 de
julho de 2014, a “XIV Semana de Ensino Pesquisa e Extensão – SEPEX”, visando à
divulgação dos trabalhos desenvolvidos na Instituição, à interligação entre saberes e a
reflexões acerca da produção do conhecimento a partir de um viés interdisciplinar.
O evento contará com a apresentação de trabalhos em duas modalidades: pôster e
comunicação oral. Os resumos inscritos e aprovados serão, posteriormente,
divulgados em uma edição da revista eletrônica da SEPEX. As apresentações dos
trabalhos aprovados ocorrerão nos dias 07, 08 e/ou 09 de julho e a entrega dos
certificados dos três primeiros lugares ocorrerá no dia 11 de julho.
As inscrições serão realizadas de 09 a 26 de junho de 2014, por meio do site da
Faculdade.
Dos critérios de seleção dos trabalhos a serem apresentados
1. Os trabalhos devem ter como fundamento o resultado de experiências
desenvolvidas junto à Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo, nas diferentes
categorias de análise quanto ao ensino, à pesquisa e à extensão: Iniciação Científica,
Projeto de Extensão, Projeto Integrador, Estágios, Trabalho de Conclusão de Curso e
Temas Livres.
2. Os trabalhos (resumos) aprovados serão apresentados como pôster (Projeto
Integrador) e apresentação oral (demais modalidades).
3. Caberá ao colegiado de cada curso: a) selecionar os trabalhos inscritos,
obedecendo ao critério da qualidade dos resumos e sua adequação ao tema; b)
comunicar o resultado aos alunos e à organização do evento, que determinará a
sistematização das apresentações.
Serão julgados somente os trabalhos que respeitarem: normas, formatos e datas
determinados.
4. Os trabalhos a serem enviados para seleção deverão ser encaminhados na forma
de resumo, contendo 250 palavras, conforme descrito no Guia de Elaboração e
Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Faculdade Católica Salesiana do Espírito
Santo, 2013.
No que se refere ao Projeto Integrador, sua apresentação será realizada por meio de
pôster, devendo seguir a seguinte formatação: 90 cm de largura; 120 cm de altura;
fonte Calibri, tamanho 42; título com fonte tamanho 72.
5. Todos os Trabalhos de Conclusão de Curso e Projetos Integradores inscritos serão
apresentados. Contudo, somente os aprovados pelo colegiado do curso serão
publicados na revista eletrônica da SEPEX. Os demais trabalhos inscritos serão
selecionados pelo colegiado de cada curso e publicados os resultados no dia 02 de

julho no site http://www.catolica-es.edu.br/inscricao-sepex. Quaisquer dúvidas poderão
ser tiradas pelo telefone: (27) 3331-8570.
6. A seguir, as instruções para a formatação:
a) Título do trabalho em maiúsculas, com letra Calibri, centralizado, tamanho 12, em
negrito;
b) Nome completo do(s) autor(es), com letra Calibri, centralizado(s), tamanho 11, em
itálico;
c) E-mail do(s) autor(es);
d) Nome completo do(s) orientador(es), com letra Calibri, centralizado, tamanho 12,
em itálico;
e) Resumo: corpo do texto digitado em calibri, tamanho 12, espaçamento 1,5 e
justificado, contendo 250 palavras. Deverá conter o objetivo, o método, os resultados e
as conclusões do documento, em texto “corrido”, ou seja, sem divisões, em parágrafo
único.
7. Não há limite de número de trabalhos inscritos por autor. Cada apresentação terá
duração de 10 (dez) minutos. Os trabalhos serão avaliados por uma banca formada
por dois professores, que terão 10 (dez) minutos para a arguição, sendo 05 (cinco)
minutos para cada membro.
8. Classificação dos Trabalhos
Após as apresentações, os trabalhos serão avaliados pelos membros da banca e os
três primeiros lugares receberão um troféu e certificado, durante o evento de
comemoração da XIV SEPEX. No caso de empate, os resumos serão avaliados por
professores de diferentes cursos, e os trabalhos receberão a classificação final
conforme a nota do resumo.

Cronograma XIII SEPEX
Atividade

Data

Inscrição dos Resumos

09 a 26 de junho

Avaliação
dos
Resumos
Colegiados de Curso

pelos 26 de junho a 01 de julho

Divulgação dos resumos aprovados 02 de junho
(coordenações e site da Faculdade)
Apresentação de trabalhos: Iniciação 07 de julho
Científica, Estágios, Projeto Integrador*
Apresentação de trabalhos: Projeto de 08 de julho (se o jogo do Brasil na Copa
Extensão, Temas Livres e Trabalho de ocorrer no dia 08 as apresentações serão
transferidas para o dia 09 de julho)
Conclusão de Curso*
Divulgação dos trabalhos premiados

10 de julho

Entrega da premiação

11 de julho

*Poderá sofrer alteração em função do número de trabalhos inscritos

