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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 
1) Todos os alunos de Iniciação Científica da Fatec Sorocaba ficam obrigados a apresentar os resultados de seus projetos no 6º Simpósio de IC 2017.
2) Se você for propor mais de um trabalho como autor correspondente, você deve enviar separadamente um formulário para cada trabalho proposto. 
3) O grupo de integrantes deverá ser composto pelo Autor, os demais são considerados Co-autores do trabalho;
3.1. O Autor será aquele responsável pela inscrição do trabalho, bem como pela apresentação na data estipulada pela Comissão Científica;
3.2. Na impossibilidade do apresentador estar presente, algum co-autor poderá assumir a função de apresentador.
3.3. O certificado referente a apresentação será dado somente para o autor responsável, caberá aos co-autores do trabalho obterem uma cópia do mesmo
4) Este formulário deverá ser preenchido em formato DOC (MS-Word) e enviado para o e-mail: pesquisa-extensao@fatecsorocaba.edu.br.  Escrevendo no assunto: Trabalho submetido ao 6º Simpósio de IC 2017.
5) Dentro de 3 dias após a submissão você receberá um e-mail confirmando o recebimento da inscrição do seu trabalho. Caso não receba esta confirmação, favor nos contatar por e-mail (lainecoliveira@hotmail.com) ou, em último caso, por telefone (015- 32282366/32385266 – Ramal 264).
6) O resumo estendido não pode exceder duas páginas e deve respeitar o modelo fornecido (preenchido DOC). Favor sublinhar o nome do autor que for fazer a apresentação do trabalho.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------




 Informações sobre o autor correspondente:

Nome Completo: 	
Curso:
E-mail: 		 
Telefone1 de contato: 		Telefone2 de contato:	 
Instituição/empresa: 
Sigla da Instituição/empresa: 
Endereço postal completo (favor escrever abaixo desta linha, usando apenas 2 linhas):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informações sobre o trabalho


N° de ordem do trabalho: (   ) 1° trab. submetido    (  ) 2° trab.     (  ) 3° trab.     (  ) 4° trab. 
Título: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Modelo de Resumo Expandido

Título do trabalho em Times New Roman tamanho 14 negrito centralizado

Antonio X. Autora1,2, Breno Autorb1 , Carla Y. Autorc3  (centr.; apresentador subl.)

1 Faculdade de Tecnologia “José Crespo Gonzales”- Fatec Sorocaba, Sorocaba-SP, Brasil (centralizado itálico)
2 Outra instituição, cidade, país
Exemplo: 3 Universidade Federal de São Carlos- UFSCar- Campus Sorocaba, Sorocaba-SP, Brasil
e-mail do autor principal

O trabalho deve ser em Times New Roman tamanho 12 (exceto o Título que é em tamanho 14).

INTRODUÇÃO 
O texto da introdução deverá contemplar uma pequena revisão sobre a temática na qual o trabalho está inserido. Deverá ainda apresentar o contexto geral do trabalho.
 
OBJETIVOS
Indicar de forma sucinta os principais objetivos a serem atendidos pelo trabalho.

METODOLOGIA 
Indicar as metodologias utilizadas no trabalho para atingir os objetivos propostos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Apresentar os resultados obtidos no trabalho e sua discussão em relação ao conhecimento já disponível. Nos resultados poderão ser apresentadas tabelas, gráficos e outras ilustrações que sejam essenciais à boa compreensão do texto. 

CONCLUSÕES 
Indicar de forma objetiva as principais conclusões obtidas pelo trabalho.

AGRADECIMENTOS 
Item não obrigatório, onde os autores poderão agradecer as instituições de financiamento e fomento, colaboradores, entre outras. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
As referências deverão ser apresentadas de acordo com as normas da ABNT. Digitar a referência na margem esquerda usando-se espaço simples (um) entre as linhas e espaço duplo para separar as referências entre si. A referência bibliográfica poderá ser eletronicamente associada. 





















	

