
CENTRO DE PESQUISA POS GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

 

ORIENTAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS NA SEAC 

A Comissão Científica é a responsável pela avaliação e seleção dos trabalhos, 

classificando-os nas opções "apresentação oral (Artigos ou Relatos de Experiências) ou 

"pôster".  

Serão considerados os aspectos relativos à originalidade, relevância do tema, 

embasamento teórico, qualidade técnica e apresentação.  

O autor que apresentará o trabalho deverá se inscrever no evento através do 

site www.aedb.br/seac/index.php de 26 de abril à 05  de julho de 2016.Pelo menos 

um dos autores deve apresentar o trabalho no dia e horário previstos nas sessões 

temáticas.  

 

SUBMISSÃO DE TRABALHO EM FORMA DE ARTIGO PAR A 

SEAC/2016. 

O artigo deverá ser técnico ou pedagógico com explícita contribuição acadêmica para uma 

das áreas temáticas, em um editor de texto Microsoft Word, com a seguinte formatação: 

 

- Máximo de 15 páginas, incluindo-se nessas as referências bibliográficas, apêndices, 

anexos, etc; 

- Fonte Times New Roman 12; 

- Espaçamento entre linhas simples e entre parágrafos de 6 pontos; 

- Margens superior e esquerda com 3 cm e inferior e direita com 2 cm; 

- Cabeçalho com o AEDB/SEAC 2016  

Observe que A IDENTIFICAÇÃO DO ARTIGO DEVERÁ TER:   

Título, o Resumo, as Palavras-chave e as Informações dos autores na folha zero, que servirá 

de  CAPA DO ARTIGO. 

ATENÇÃO: Os artigos deverão ser submetidos em formato PDF, SEM ESTAR 

PROTEGIDO, ou seja, livre para edição. 
A submissão será através do site: www.aedb.br/ssa, a partir do dia 26 de abril até o dia 05 

de julho de2016. Ao submeter o arquivo, o sistema gera uma senha, permitindo alterações 

no artigo, até o dia 5 de agosto. 

A partir desta data, o arquivo será bloqueado para modificações.   

 

SUBMISSÃO DE TRABALHO EM FORMA DE POSTER PARA SEAC/2016. 

Quando o trabalho for submetido para apresentação em pôster, o mesmo deverá possuir o 

tamanho 0,8 m (largura) X 1,1 m (comprimento) e preparado sem emendas. A formatação e 

a organização do conteúdo do pôster devem seguir o modelo sugerido para o evento. Para ter 

acesso ao modelo do pôster (veja modelo em anexo). 

O trabalho aprovado na categoria pôster deverá ser apresentado no salão de exposições de 

http://www.aedb.br/seac/index.php
http://www.aedb.br/ssa
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pôsteres. A ausência de um dos autores, no momento previsto para a apresentação, acarretará 

na falta de certificação e na exclusão do trabalho dos anais da XIV SEAC.  

SUBMISSÃO DE TRABALHO EM FORMA DE VÍDEO PARA SEAC/2016. 

Serão aceitos, para esta modalidade, vídeos didáticos e documentários, de curta duração 

(com até 15 minutos), que retratem eixos temáticos da unidade do proponente. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os vídeos deverão apresentar as seguintes especificações: 

· » O material deverá indicar, em sua ficha técnica: título, ano de realização, entidade 

produtora, gênero, direção metragem; 

· » Indicar outras especificações, conforme o caso: preto e branco; colorido; 

milimetragem (16mm / 35mm); banda sonora: ótica; magnética; 

· » Indicar a equipe realizadora [Direção/ montagem/ roteiro e música / fotografia/ som 

/ produção...]; 

· » Sinopse: um breve resumo do conteúdo do vídeo (200 até 300 palavras). 

· » Os audiovisuais deverão estar gravados em DVD. 

OFICINAS 

As atividades para desenvolvimento em oficinas deverão ser inscritas rigorosamente 

dentro dos prazos previstos,especificando a área do conhecimento, os objetivos, a 

programação, a clientela, acarga horária e o Professor responsável. 

ATIVIDADES CULTURAIS 

Asatividades Culturais deverão ser propostas rigorosamente dentro dos prazos estipulados 

pelo Cronograma de Atividades e parâmetros estabelecidos neste regulamento. 

Serão aceitos como atividades culturais:  

- Saraus 

- Peças Teatrais 

- Shows Musicais 

- Poesias declamadas ou musicadas. 

         - Danças e Apresentação de Bandas e Conjuntos musicai 

         - Outras atividades julgadas pertinentes pela comissão organizadora da SEAC. 

 

 

Qualquer dúvida quanto a esse tópico ou quanto a qualquer outro assunto inerente ao evento, 

envie-nos um e-mail (pesquisa@aedb.br). 

 

 

MODELO DE ARTIGO 

mailto:pesquisa@aedb.br
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A folha de rosto contendo:  título, resumo, palavras – chaves e autores ,deverá constar 

para efeito de submissão de artigo na SEAC/2016 como CAPA do artigo. 

A parte textual deverá ter início com a INTRODUÇÃO. 

 

A -  PARTES DO ARTIGO 

1. INTRODUÇÃO 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

3. METODOLOGIA 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÕES 

6. REFERÊNCIA  

 

B - FORMATAÇÃO 

1Todos os artigos submetidos à Semana de Atividades Científicas devem ser escritos em 

português. O formato da página deve ser o seguinte: tamanho A4; coluna única; margem 

superior e esquerda com 3 cm, inferior e direita com 2 cm; espaçamento simples com 

afastamento posterior ao parágrafo de seis pontos; fonte Times New Roman 12; número 

máximo de páginas igual a 15, adotar o cabeçalho ilustrado neste arquivo. Depois do 

artigo estar pronto no editor de texto Word (2003 ou superior), o mesmo deverá ser 

convertido para PDF (PortableDocumentFormat). Caso você não tenha um conversor de 

documentos para PDF, recomendamos o “doPdf”, que pode ser baixado gratuitamente no 

site http://www.baixaki.com.br/download/dopdf.htm ou em outros sites especializados 

em downloads de programas. 

O arquivo não poderá exceder o tamanho de 5 Mb.  Assim, procure tratar 

imagens e tabelas para que estas não deixem seu arquivo muito grande. 

2 Resumo, Título e Palavras-Chave 

O artigo deve apresentar um resumo, escrito na língua portuguesa, com uma média 

de 200 palavras. O autor terá até 2000 caracteres para desenvolver seu resumo e palavras-

chave, que deverá ser postado como Capa, juntamente com o título do artigo, e nome dos 

autores. 

Os títulos de seção devem ser numerados em algarismos arábicos e escritos em 

fonte 12, negrito, em parágrafo com espaçamento anterior de 12 pt (use o estilo Capítulo). 

Os parágrafos devem ser tabulados em 1.25 cm. Use estilo parágrafo.  

2.1. Subseções 

Os títulos das subseções devem ser escritos em CAIXA ALTA, sem negrito ou 

itálico, em parágrafo com espaçamento anterior de 12 pt - use estilo subseção. Os 

parágrafos devem ser tabulados em 1.25 cm. 

http://www.baixaki.com.br/download/dopdf.htm
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3. Figuras, Gráficos,Quadros e Tabelas 

Figuras e gráficos devem ser centralizadas, conforme ilustrado na Figura 1. Toda 

figura deve apresentar uma legenda escrita em parágrafo centralizado em fonte Times 

New Roman 10 e espaçamento posterior de 6pt. A Figura 1 busca ilustrar a formatação 

adotada. 

Legendas de tabelas e quadros devem ser colocadas na parte superior das mesmas, em 

parágrafo centralizado, tamanho 10 e com espaçamento anterior de 12 e posterior de 6 - 

conforme ilustrado no Quadro 1 , que apresenta as Áreas Temáticas da SEAC. As tabelas 

devem ser formatadas adotando a mesma formatação da Tabela 1 - use estilo Tabela com 

grade 1. 

QUADRO 1: Relação das siglas e áreas temáticas do SEAC 

 

 TABELA 1  Número de Alunos Cursos de Graduação 

                             da Fxxx , 2010 Rj 

Siglas Áreas Temáticas 

AC Automação e Controle 

AE Administração Estratégica 

AP Administração da Produção 

EP Estruturas e Processos Organizacionais 

GE Gestão Econômica e Financeira 

GP Gestão de Pessoas 

ED Gestão e Tecnologia na Educação 

LG Logística 

PO Pesquisa Operacional 

RS Responsabilidade Social e Ambiental 

TA Tecnologia de Produção Automotiva 

CSC Conhecimento Sociedade e Currículos  

FPV Formação de Professores e Valores Humanos 

SH Saúde Humana 

GEA Gestão e Educação Ambiental  

CB Conservação da Biodiversidade 

GSE PP Gestão em Sistemas Educacionais e Políticas Públicas 

LA Linguagens e Artes 
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CURSOS ALUNOS 

  

  

  

  

FONTE   

5. Citações 

As citações devem ser apresentadas no texto segundo o formato sobrenome do 

autor e o ano da publicação. De acordo com Ciclano (2010), citar corretamente a literatura 

é muito importante. Reparem que a citação de autores ao longo do texto é feita em letras 

minúsculas, enquanto que a citação de autores entre parênteses, ao final do parágrafo, 

deve ser feita em letra maiúscula, conforme indicado no próximo parágrafo. 

Na verdade, citar trechos de trabalhos de outros autores, sem referenciar 

adequadamente, pode ser enquadrado como plágio (BELTRANO, 2002). 

6. Referências 

Para as referências, deve-se utilizar texto com fonte Times New Roman, tamanho 

10, espaçamento simples, prevendo 6 pontos depois de cada referência, exatamente 

conforme aparece nas referências aleatórias incluídas a seguir. As referências devem 

aparecer em ordem alfabética e não devem ser numeradas. Todas as referências citadas 

no texto, e apenas estas, devem ser incluídas ao final, na seção Referências.  

. 

OLIVEIRA, U. R. Gerenciamento de riscos operacionais na indústria por meio da 

seleção de diferentes tipos de flexibilidade de manufatura. 2009. 246 f. Tese (Doutorado 

em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, 

Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2009. 

PADOVEZE, C. L. & BERTOLUCCI, R. G. Proposta de um Modelo para o 

Gerenciamento do Risco Corporativo. In: Anais XXV Encontro Nacional de Engenharia 

de Produção, Porto Alegre, 2005 

TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2005 
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MODELO DE 

POSTER 

 


