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O que é?

O que é um colóquio?

O que é a Semana 
Científi ca?

Evento acadêmico da faculdade que tem por objetivo 
veicular pesquisas científi cas realizadas por docentes e 
discentes da FacMais, bem como de pesquisadores da 
região.

Evento que promove avanço no entendimento de conheci-
mentos adquiridos e produzidos, por meio de discussões 
e debates. Esses diálogos produzem investigações de ma-
neira continuada.

Evento da FacMais que reúne atividades acadêmicas de 
pesquisa, além de palestras, minicursos e workshops. 
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Qual a abrangência 
do evento?

Quando será?

Qual a programação 
geral do evento?

O evento possui abrangência regional, com pesquisado-
res da FacMais e de outras instituições acadêmicas, como 
IFG, UFG, UnB, PUC, além de convidados estrangeiros.

Entre os dias 31 de março a 02 de abril.

31 DE 
MARÇO

19h Solenidade de 
abertura

Direção Acadêmica 
Coordenador(a) de curso
Coordenadora do NUPE
Coordenadora Neic

19h15min Palestra de aber-
tura

A nanotecnologia apli-
cada ao tratamento de 
doenças
Prof. Me. Edilson Ribeiro 
de Oliveira Junior (Fac-
Mais)
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20h Mesa-redonda: 
A produção de 
conhecimento na 
graduação

Profa. Dra. Elianda Tibali 
(PUC/FacMais)
Prof. Dra. Raquel Maia 
(PUC/FacMais)
Prof. Dr. Marcelo Máximo 
(PUC/FacMais)

Mediadora: Profa. Dra. 
Lucineide Pessoni (Fac-
Mais)

01 DE 
ABRIL

19h às 
20h30 min

Mesa-redonda
Leitura literária na 
escola

Profa. Dra. Claudine 
Faleiro Gil (IFGoiano)
Prof. Me Cloves da Silva 
Junior (IFG)
Profa. Ma. Ludmilla An-
drade (Seduc/UnB)
Mediadora: Profa. Dra. 
Cristyane Leal (FacMais)

20h35min Sessão de comuni-
cações individuais/
Ofi cinas

Docentes da FacMais e 
professores convidados

19h às 22h Mesa: Por que os 
pavimentos no Bra-
sil não duram?

Jeferson Barbosa de 
Freitas (UFG/FacMais)

Laynara Xavier Barroso
Me. Engenharia Geotéc-
nica (UFG)
Engenheira Civil (PUC-
GOIÁS)

Clayton Alves de Santana
Tecnólogo em Estradas 
(IFG)
Técnico do Laboratório 
de Pavimentação (UFG)
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19h às 
20h35min

Sessão de comu-
nicações coorde-
nadas/Palestras/
ofi cinas/minicursos

Artista e/ou grupo con-
vidado

02 DE 
ABRIL

19h às 
20h15

Sessão de comu-
nicações coorde-
nadas/Palestras/
ofi cinas/minicursos

Docentes da FacMais e 
alunos inscritos

20h20min 
às 20h35

Apresentação 
Cultural no hall da 
faculdade

Artista e/ou grupo con-
vidado

20h40 min 
às 22h

Sessão de comuni-
cações coordena-
das/ Palestras/Ofi -
cinas/minicursos

Docentes da FacMais e 
alunos inscritos/ Profi s-
sionais convidados

O que é uma 
mesa-redonda?
A mesa redonda apresenta exposição de diferentes pon-
tos de vista de assunto por parte de especialistas. Ela 
tem o objetivo de levantar debates de alta qualidade, com 
conhecimentos de ponta apresentados pelos seus parti-
cipantes. Há abertura para a interação do público, bem 
como diálogo entre os participantes da mesa. A mesa re-
donda é conduzida por um presidente que media e coor-
dena a execução, tendo liberdade também para interferir 
na discussão.
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O que é uma comunicação 
coordenada?
Organizadas pelos professores interessados, as mesas de 
comunicação reúnem docentes, pesquisadores, orienta-
dores e orientandos, com exposições orais dos trabalhos 
selecionados pelos responsáveis da mesa. As mesas de 
comunicação são organizadas pelos professores e envia-
das à organização do evento. É destinada especialmente 
também aos orientadores de TCC da FacMais, que estão 
com projetos de pesquisa em andamento.

O que são comunicações 
individuais em painéis?
Consistem em exposição de abordagens relativas sobre 
determinados assuntos por alunos de iniciação científi ca, 
pesquisadores e grupo de pesquisadores. Contemplam 
TCC’s, Iniciação Científi ca e demais trabalhos de gradua-
ção. Os painéis são previamente aprovados pelas comis-
sões científi cas do evento. As comunicações individuais 
destinam-se a discentes e pesquisadores com interesse 
em apresentar individualmente seus trabalhos para co-
mitê científi co. O comitê científi co avaliará os trabalhos e 
indicá-los à publicação. 
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O que são minicursos? 

Haverá inscrição?

Cursos de curta duração para desenvolvimento e/ou apro-
fundamento teórico-prático sobre determinado assunto.

Sim.

O que são ofi cinas?
Desenvolvimento de técnicas, metodologias ou práticas 
que sejam úteis à condução de pesquisa em determinado 
campo ou área do saber.

Quais as modalidades 
de inscrição?
• Participantes, com apresentação de trabalho em co-

municações coordenadas.
• Participantes, com apresentações individuais em pai-

néis.
• Ouvinte, sem apresentação de trabalho.

Quem pode se inscrever?
Discentes da FacMais.
Discentes e docentes de outras instituições.
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Qual o valor da inscrição?
R$ 25,00 para internos da FacMais
R$ 35,00 para externos à FacMais

A inscrição é obrigatória?
Não. A participação no evento é proporcional ao envolvi-
mento consciente de docentes e discentes na produção 
de conhecimento na graduação.

Não fi z a inscrição. Posso participar 
das atividades?

Qual o período de inscrições para 
apresentação de trabalhos 
individuais (Painéis) e mesas de 
comunicação coordenada?

Os inscritos terão prioridade de participação no evento. 
Caso haja vagas reminiscentes, os interessados podem 
participar, porém não obterão certifi cado.

02/03 a 27/03
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Quem realiza as inscrições das 
comunicações coordenadas?

Onde serão feitas as 
inscrições?

Professores responsáveis pelas mesas, também chama-
das de GT’s na Semana Científi ca.

Em formulário online disponível no site da FacMais.

Qual o formato do resumo?
O resumo simples deve ser escrito em Arial 12, com título 
em caixa alta, negrito e centralizado. O nome dos autores 
deve vir na linha inferior, alinhado à direita, com o último 
nome em caixa alta, seguido do nome completo. A sigla 
da instituição a que pertencem os autores deve vir en-
tre parênteses e em caixa alta. Duas linhas após o nome, 
deve estar o resumo com espaçamento simples, justifi -
cado, contendo entre 150 e 200 palavras. Deve constar 
no resumo: contextualização ou apresentação, objetivos, 
métodos, resultados e conclusão. Em duas linhas sub-
sequentes, deve-se informar entre 3 e 5 palavras-chave, 
separadas por ponto-e-vírgula. No caso de apresentação 
de projetos de pesquisa, deve-se apresentar: contextuali-
zação ou apresentação, problema, objetivo, métodos, ex-
pectativa de resultados (hipóteses). Um template estará 
disponível no site da FacMais.
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O que devo esperar do formulário 
para inscrição das comunicações 
orais?
Além dos dados dos participantes, resumo simples das 
pesquisas a serem apresentadas.

Haverá um padrão de 
formatação do painel?
Sim, o formato estará disponível no site da FacMais.

Quero me adiantar. O que deve 
constar no Painel?

Haverá publicação de e-book com 
os resumos com ISBN?

Contextualização ou apresentação, objetivos, métodos, 
resultados, conclusão e uma imagem ilustrativa.

Sim.

Qual o período de inscrições 
para ouvintes?
09 a 27/03
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Sou docente da FacMais. Como 
posso inscrever palestra, ofi cina 
ou minicurso? 

Sou discente. Há limite de vagas 
nas ofi cinas, palestras e 
minicursos?

Haverá inscrição para monitor?

Junto aos coordenadores de curso ou pelo e-mail 
neic@facmais.edu.br  até 06 de março de 2020.

Sim, cada ofi cina possui um limite de vagas defi nidas pe-
los ministrantes e serão preenchidas mediante confi rma-
ção de inscrição prévia.

Sim. Os interessados devem procurar o Neic ou enviar e-
mail para neic@facmais.edu.br.

Haverá emissão de certifi cados?
Sim. Os certifi cados serão gerados online por meio de for-
mulário devidamente preenchido. Após o evento, os certi-
fi cados serão enviados pelo e-mail cadastrado no formu-
lário, mediante confi rmação de presença no evento.
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Qual a carga horária do evento?
O evento possui carga horária distribuída pelas 
atividades realizadas.
• Palestras: 2h
• Ofi cinas: 2h
• Minicursos: 6h
• Comunicação coordenada: 10h

O Neic entregará certifi cados 
impressos aos discentes?
Não.

Em caso de mais informações, a 
quem devo recorrer?
O projeto detalhado do I Colóquio Multidisciplinar e XII Se-
mana Científi ca da FacMais estará disponível no site da 
IES. Para atender a dúvidas, procurar a comissão orga-
nizadora do evento, enviar perguntas no messenger do 
Facebook ou direct do Instragram exclusivos da faculdade 
ou enviar e-mail para neic@facmais.edu.br.
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Expediente
Realização/Coordenação
Faculdade de Inhumas - FacMais
Núcleo de Extensão e Iniciação Científi ca  - NEIC

Comissão Científi ca
Profa. Dra. Cristyane Batista Leal (Neic/FacMais)
Profa. Dra. Raquel Marra (NUPE/FacMais)
Profa. Dra. Lucineide Pessoni (Pedagogia/FacMais)
Prof. Me. Jéferson Barbosa de Freitas (Engenharia Civil/FacMais)
Prof. Me. Edilson Ribeiro de Oliveira Junior (Docente/FacMais)
Prof. Me. Daniel Junior de Oliveira (Docente/FacMais)
Profa. Ma. Elizabeth Maria de Fátima Borges (Docente/FacMais)

Comissão organizadora
Esp. Adriana de Paula Mendonça Brandão (Enfermagem/FacMais)
Esp. Arita Montanini Ferreira (Educação Física/FacMais)
Dra. Cristyane Batista Leal (Neic/FacMais)
Me. Débora Rodrigues Nunes (Odontologia/FacMais)
Esp. Diogo Fagundes da Silva (Administração /FacMais)
Esp. Ivan Darley de Oliveira Sousa (Ciências Contábeis/FacMais)
Me. Jéferson Barbosa de Freitas (Engenharia Civil/FacMais)
Me. Leandro de Oliveira Dias (Medicina Veterinária/FacMais)
Dra. Lucineide Maria de Lima Pessoni (Pedagogia/FacMais)
Me. Meriane Lourdes de Paiva Brandão (Farmácia/FacMais)
Esp. Sirlene Fernandes Montanini
Esp. Thalita Meneses da Silva Furtado (Psicologia/FacMais)
Me. Vitor Guerra Ferreira. (Agronomia/FacMais)

Coordenação TI
Guimair Furtado Ferreira

Direção Acadêmica
Esp. Mársio Antonio Ribeiro

Diagramação e Concepção visual
Impress Marketing Digital






