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Regras para submissão de resumos: 


1) Todos os alunos de Iniciação Científica da Fatec Sorocaba ficam obrigados a apresentar os resultados de seus projetos no 7º Simpósio de IC 2018.
2) Se você for propor mais de um trabalho como autor correspondente, você deve enviar separadamente um formulário para cada trabalho proposto. 
3) 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 7º Simpósio de IC 2018.
4) 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 (pesquisa-extensao@fatecsorocaba.edu.br) ou, em último caso, por telefone (015- 32282366/32385266 – Ramal 264).
5) O resumo expandido (próxima página) não pode exceder a três páginas e deve respeitar o modelo fornecido (preenchido DOC). Favor sublinhar o nome do autor que fará a apresentação do trabalho no Simpósio.
6) O mentor do trabalho (professor/orientador) deve ser o último nome do trabalho, exemplo: 
JOSÉ LUÍS RODRIGUES (ALUNO QUE DESENVOLVEU O TRABALHO), COAUTORES QUE PODEM SER ALUNOS OU PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA, O PROFESSOR ORIENTADOR SEMPRE SERÁ O ÚLTIMO AUTOR DO TRABALHO.
7) O texto do artigo conterá as seguintes seções: RESUMO, INTRODUÇÃO (FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA), OBJETIVO, METODOLOGIA, RESULTADOS (Figuras, Tabelas, Gráficos, etc...), DISCUSSÃO e REFERÊNCIAS. O espaçamento entre linhas será simples, fonte Times New Roman 10 e o parágrafo será justificado. Todo o texto do trabalho deverá ser escrito em Times New Roman 11. O RESUMO EXPANDIDO DEVERÁ TER 3 LAUDAS.
8) Correções nos resumos podem ser solicitadas, já que os mesmos serão publicados em um caderno de resumos do Simpósio online. 
9) Os trabalhos submetidos podem ser selecionados para apresentação na forma de PÔSTER ou APRESENTAÇÃO ORAL.
10) O formulário deve ser preenchido e enviado juntamente com o resumo.

























FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 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 do trabalho: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Título em times new roman tamanho 14 negrito centralizado
[espaço simples]
Nome do Autor1,2, Nome do Autor1, Nome do Autor3(centr.; apresentador subl.)
[espaço simples]
1 Instituição, cidade, país  (centralizado itálico)
2 Outra instituição, cidade, país
Exemplo: 3 Faculdade de Tecnologia José Crespo Gonzales, Fatec Sorocaba, Sorocaba/SP, Brasil
[espaço simples]
RESUMO
O resumo deve apresentar o objetivo da pesquisa, uma descrição sucinta do procedimento experimental, os principais resultados e as principais contribuições do trabalho.
Palavras-chave: exemplo, exemplo, exemplo (no mínimo 3 e no máximo 5)
[espaço simples]
INTRODUÇÃO
A seção Introdução deve ser breve e conter a justificativa do problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão de literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado.
[espaço simples]
METODOLOGIA
Nesta seção devem ser apresentados os materiais de estudo, metodologia de ensaios e metodologia de análise dos resultados. A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais empregadas.
[espaço simples]
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seção Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos, podendo ser apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações. 
As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser elaboradas de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser gravadas no programa Word para possibilitar possíveis correções. Devem ser inseridas no texto e numeradas com algarismos arábicos. Nas Tabelas (sem negrito), o título deve ficar acima e nas Figuras (sem negrito), o título deve ficar abaixo. É recomendável evitar a apresentação dos mesmos dados na forma de Figuras e Tabelas.
[espaço simples]
CONCLUSÕES
Informar de forma sucinta a conclusão do trabalho.
[espaço simples]
AGRADECIMENTOS
Este item é opcional. A seção Agradecimentos deve expressar os agradecimentos ao órgão que concedeu recursos, às instituições e às pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa  (exceto o professor orientador) seja em forma de apoio financeiro, de infra-estrutura ou científico.
[espaço simples]
REFERÊNCIAS
De acordo com as normas da ABNT.

