
 

 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 

 

5º JIIC - Jornada de Integração e Iniciação Científica 

Faculdade Cesusc - Florianópolis de 05 a 09 de novembro de 2018 

 

1. Sobre o evento 

A Jornada de Integração e Iniciação Científica (JIIC) da Faculdade Cesusc abre espaço 

para disseminar e estimular as pesquisas e projetos de pesquisa das comunidades 

acadêmicas internas e externas, bem como promover a integração e o aperfeiçoamento 

acadêmico dos alunos regulares e egressos.  

Nesta quinta edição, os trabalhos devem versar sobre a temática central: Direitos 

Humanos, com o propósito de envolver e integrar os participantes na cultura da 

pesquisa, na sua área de estudo, associando aos demais cursos e áreas de 

conhecimento para acrescentar conteúdos e ideias ao seu trabalho. 

 

2. Tipos de trabalho 

Cada trabalho submetido deverá ser identificado de acordo com as seguintes 

categorias: 

 Artigo 

 Resumo 

 Pôsteres 

2.1 Temática  

Os trabalhos devem conter aderência à temática Direitos Humanos relacionado com as 

diversas as áreas dos conhecimentos ministrados na Faculdade Cesusc, como projetos 



 

 

de pesquisa e cursos de Direito; Psicologia; Administração; Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas; Gestão Comercial; Marketing; Design de Interiores e Produção Multimídia.  

 

3. Normas para formatação do trabalho 

 Os artigos completos, que engloba pesquisas em geral, TCC adaptados e 

trabalhos dos grupos de estudos e pesquisa, devem conter de oito a quinze 

páginas. A estrutura geral do trabalho deve compreender os elementos pré-

textuais (resumo, palavras-chaves), textuais (introdução, objetivos; 

procedimentos metodológicos; conclusão) e pós-textuais (referências). 

O resumo deve ser redigido com fonte Times New Roman 12, espaçamento 

entre linhas de 1,5, com parágrafo único. Observe que o resumo deve ter entre 

100 e 250 palavras. Utilizar de três a cinco palavras-chave, que devem ser 

separadas por ponto. 

Na introdução, títulos de seções (capítulos), utilize Times New Roman 12, 

negrito, alinhado à esquerda, CAIXA ALTA. O corpo do texto deve ser escrito em 

Times New Roman 12 Normal, espaçamento entre linhas de 1,5 com o texto 

justificado e as margens são: direita com 3 cm, esquerda com 2 cm, superior 

com 3 cm e inferior com 2 cm. 

As Figuras, Tabelas ou Quadros devem ser escritos em Times New Roman 10 

Normal para título, fonte e corpo do texto, ser numerados em algarismo arábico, 

sequencial, inscritos na parte superior, precedida da palavra 

Figura/Tabela/Quadro. Colocar o título por extenso, inscrito no topo da 

Figura/Tabela/Quadro, para indicar a natureza e abrangência do seu conteúdo. 

A fonte deve ser colocada imediatamente abaixo da Figura/Tabela/Quadro para 

indicar a autoridade dos dados e/ou informações da tabela, precedida da palavra 

Fonte. 

Recomenda-se o formato JPG para imagens, com resolução mínima de 300dpi. 

Assim como quadros, tabelas, as figuras (imagens) devem ter título e fonte. Caso 

a fonte não seja dos autores, deve ser devidamente referenciada. 

Todas as citações devem ser devidamente referenciadas no final do trabalho na 

seção Referências. Observar o espaçamento de uma linha antes e depois da 

citação longa. Para palavras estrangeiras no texto, utilizar itálico. 



 

 

 Os resumos devem ser redigidos com fonte Times New Roman 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5, com parágrafo único. O resumo deve ressaltar 

os objetivos do trabalho, a metodologia, os resultados alcançados e as principais 

conclusões ou considerações. 

Observe que o resumo deve ter entre 200 e 350 palavras. Utilizar de três a cinco 

palavras-chave, que devem ser separadas por ponto. 

Não utilizar Figura/Tabela/Quadro nos resumos. Para palavras estrangeiras no 

texto, utilizar itálico. 

 Os pôsteres devem conter na sua estrutura introdução, objetivo; metodologia; 

desenvolvimento; considerações finais e referências que devem ser redigidos 

em fonte Arial 14 e espaçamento simples entre linhas. 

As Figuras, Tabelas ou Quadros devem ser escritos em Arial 14 Normal para 

título, fonte e corpo do texto, ser numerados em algarismo arábico, sequencial, 

inscritos na parte superior, precedida da palavra Figura/Tabela/Quadro. Colocar 

o título por extenso, inscrito no topo da Figura/Tabela/Quadro e a fonte deve ser 

colocada imediatamente abaixo da Figura/Tabela/Quadro precedida da palavra 

Fonte. Para palavras estrangeiras no texto, utilizar itálico. 

IMPORTANTE: Todas as normas de formatação estão identificadas e exemplificadas 

nos templates, disponíveis em nota no site da Faculdade Cesusc, de acordo com o tipo 

de trabalho que será apresentado. 

 

4. Normas de submissão do trabalho 

Alunos da Faculdade Cesusc devem submeter o Trabalho em conjunto com um 

professor orientador vinculado e é a ele que cabe a primeira revisão do projeto. Todos 

trabalhos submetidos, inclusive por pesquisadores externos à instituição, passarão por 

Banca Examinadora designada pela Faculdade. 

A submissão de trabalhos será feita única e exclusivamente pelo formulário online no 

link https://cesu.sc/Submissao5JIIC. Não serão aceitos trabalhos submetidos por 

qualquer outro meio, fora do prazo estabelecido, tampouco trabalhos que não estejam 

formatados de acordo com os templates disponíveis no site da Faculdade Cesusc. 

 

https://cesu.sc/Submissao5JIIC


 

 

5. Avaliação e Julgamento dos Trabalhos 

Todos os trabalhos submetidos serão analisados por uma Comissão Técnico-Científica 

que indicará a aceitação ou não do trabalho científico para apresentação. Dentro do 

prazo estabelecido pela Comissão o trabalho pode ser devolvido ao autor para 

modificações, após as quais o trabalho poderá ser aceito para apresentação. 

Ressaltando que esses trâmites devem respeitar os prazos pré-estabelecidos. 

Os trabalhos aceitos e que atendam as normas de submissão serão apresentados em 

Sessões de Comunicação Oral, inclusive os pôsteres. Os autores poderão incluir fotos 

e conteúdos utilizando o modelo de apresentação disponível no site da Faculdade 

Cesusc e respeitando o limite de tempo, de 10 minutos. 

Todos os trabalhos que forem aprovados e que não forem apresentados serão 

automaticamente eliminados e estarão fora dos Anais de Eventos. 

IMPORTANTE: A comunicação entre a Comissão e os autores será por meio do 

endereço eletrônico do primeiro autor, conforme cadastrado e registrado na submissão 

e formulário online. 

 

6. Publicação dos Trabalhos Aprovados 

Os trabalhos apresentados e aprovados serão publicados eletronicamente nos Anais 

de Eventos – “CADERNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA”, Volume 3, Número 2 (ISSN: 

2526-0537). 

Os autores com os trabalhos apresentados e aprovados autorizam a publicação do 

material submetido a Faculdade Cesusc, bem como assumem que os trabalhos 

submetidos à publicação são de criação original, responsabilizando-se inteiramente por 

seu conteúdo. 

 

7. Cronograma 

Período para submissão de trabalhos  08 a 29 de outubro de 2018 



 

 

Divulgação dos trabalhos aprovados e cronograma 

de apresentações 
01 de novembro de 2018 

Credenciamento e abertura da 5º JIIC  05 de novembro de 2018 

Comunicações Orais (artigos; resumos e pôsteres) 05 a 09 de novembro de 2018 

 

Informações complementares: 

a) As impressões dos pôsteres serão de responsabilidade dos organizadores do 

evento; 

b) Todas as apresentações devem seguir o padrão do power point pré-estabelecido 

e disponibilizado no site da Faculdade Cesusc; 

c) A exposição dos pôsteres se dará em todos os dias do evento, contudo a 

apresentação será executada, com dia e hora marcados, em sala de aula e deve 

seguir o template padrão disponibilizado em power point.  Autores podem incluir 

fotos e conteúdo para apresentação; 

d) Nos espaços destinados às Comunicações Orais estará disponível material 

audiovisual para as apresentações; 

e) Para todas as apresentações será concedido o tempo de 10 minutos por 

trabalho; 

f) Todos participantes devem seguir rigorosamente as formatações disponíveis 

nos templates de acordo com o tipo de trabalho. 

 

 

 

 

Contatos: 
Faculdade Cesusc 
Rodovia José Carlos Daux (SC401), 9301 – Km 10  
Santo Antônio de Lisboa – Florianópolis – SC 
E-mails: jiic@cesusc.edu.br e extensao@cesusc.edu.br  

mailto:jiic@cesusc.edu.br
mailto:extensao@cesusc.edu.br

