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FACULDADE CHRISTUS 

 DIRETORIA   
EDITAL 03/2011 

 
 

 
 

A Direção e as Coordenações de Pesquisa da FACULDADE CHRISTUS constituídas, 

respectivamente pelas Coordenações de Pesquisa de cada Curso e pela Supervisão de Campus Dom Luís, 

tornam pública a abertura de inscrições  e estabelecem normas relativas à participação no VIII 

ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA E À DOCÊNCIA e VI ENCONTRO DE PESQUISADORES, que 

serão realizados no período de 29 de março a 27 de abril de 2011,  no Campus Dom Luís, das 8h às 

11h e de 18h às 22h, de acordo com o período de funcionamento da recepção de andar de cada curso. 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

        O VIII Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência e o VI Encontro de Pesquisadores da 

FACULDADE CHRISTUS tem como principais objetivos: 

 

•  Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes, mediante 

sua participação em projetos de pesquisa, introduzindo-os no domínio do método 

científico; 

•  Divulgar as atividades de pesquisas realizadas pelos bolsistas de Iniciação Científica; 

•  Envolver os egressos e estudantes de graduação, pós-graduação, e professores que 

tenham interesse em publicar trabalho científico; 

• Proporcionar integração entre docentes e discentes envolvidos em pesquisas, nas 

diversas áreas do conhecimento; 

 

 

 2. CRONOGRAMA 

              

    

 O Cronograma das atividades de cada curso está descrito a seguir: 

 

CURSO DATA TURNO 

 

Abertura 

  Administração  

Direito (sessão solene) 

 

24/5/2011 

(terça-feira) 

 

 

 

Manhã 
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3. DAS INSCRIÇÕES 

       3.1. Para todos os cursos as inscrições estarão abertas no p eríodo de 29 de março a 27 de abril 

de 2011, das 8h às 11h e das 18h às 22h. As inscrições serão realizadas na recepção de andar de cada 

curso do Campus Dom Luís da Faculdade Christus, de acordo com o horário do funcionamento do curso. 

      3.2. A inscrição será efetuada mediante a entrega do formulário I-7. O formulário I-7, artigo completo ou 

resumo deve ser entregue em três vias impressas e uma via digital, em um CD, re ssalvando-se que as 

instruções para apresentação do trabalho não devem constar do formulário apresentado, pois  

servem, tão somente, para orientação da formatação dos resumos e artigos.  O formulário I-7 estará 

disponível no site http://www.fchristus.com.br  no aluno on-line e docente on-line. 

     3.3. É condição sine qua non para o deferimento da inscrição que os candidatos sigam rigorosamente a 

formatação do formulário I-7 padrão da Faculdade Christus, devendo conter, além dos dados cadastrais 

constantes da FICHA DE INSCRIÇÃO, o resumo da pesquisa ou o artigo científico completo (mínimo 6 

Abertura  

Direito  

Administração 

Sistemas de Informação 

Ciências Contábeis 

Sessão de painéis 

Direito 

 

 

 

24/5/2011 

(terça-feira) 

 

Noite 

Noite 

Noite 

Noite 

 

Noite 

VI Encontro de 

Pesquisadores 

e 

VIII Encontro de Iniciação à 

Pesquisa e à Docência 

Administração 

Administração 

Direito 

Direito 

Ciências Contábeis 

Sistemas de Informação 

 

 

 

 

 

25/5/2011 

(quarta-feira) 

 

 

 

 

 

Manhã 

Noite 

Manhã 

Noite 

Noite 

VIII Encontro de Iniciação à 

Pesquisa e à Docência 

Direito 

Direito 

Administração 

Ciências Contábeis 

Sistemas de Informação 

 

 

26/5/2011 

(quinta-feira) 

 

 

Manhã 

Noite 

Noite 

Noite 

Noite 
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páginas e máximo de 15 páginas), assinados pelo aluno e professor orientador, no caso de aluno de 

graduação e pós-graduação, bem como parecer do professor orientador.  

     3.4. Resumos e artigos entregues em formato diferente do padrão da Faculdade Christus (formulário I-7) 

não serão avaliados , sendo considerados desclassificados.  

     3.5. Na ficha de inscrição constante no formulário I-7, os candidatos poderão se inscrever mediante a 

entrega dos trabalhos escritos (resumo ou artigo). Só serão aceitos resumos de Pesquisa Exploratória de 

Campo, Relato de Experiência e Monografia. 

    3.6. O candidato que inscrever resumo deverá apresentá-lo sob a forma de painel, com exceção dos 

professores, que deverão apresentar sob a forma oral. Os artigos deverão ser apresentados como 

exposição oral ou sob a forma de painel, a critério da Coordenação de cada Curso. 

 3.7. Os alunos (bolsistas ou voluntários) do Programa de Iniciação Científica e os Monitores (bolsistas ou 

voluntários) são obrigados a inscrever e  apresentar artigo do trabalho no VIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO 

À PESQUISA E À DOCÊNCIA. 

 3.8. Os trabalhos (resumo ou artigo) poderão ser inscritos individualmente ou  em grupo de, no máximo 3 

participantes. 

 

4. DA SELEÇÃO: Condições Gerais a que se submetem o s pesquisadores no ato da inscrição 

4.1. Os trabalhos serão de responsabilidade exclusiva de seus autores. 

4.2. Ao submeter seus trabalhos, os autores aceitam que a Comissão Especial de Avaliação, de cada curso, 

tenha pleno direito de sugerir alterações necessárias, em face da adequação às normas de padronização 

exigidas no certame, bem como em relação à correção no uso do vernáculo, observando-se o regimento de 

cada curso.  

 

 5. DA APRESENTAÇÃO 

 5.1. As exposições orais terão duração máxima de 15 minutos por expositor, prorrogáveis por mais cinco 

minutos. 

5.2. Para cada trabalho em grupo, deve haver apenas um expositor . 

5.3. Para as apresentações em forma de painel deverão ser observadas as seguintes medidas 

aproximadas: 1m de largura por 1m20cm de altura.  Só serão aceit os painéis impressos com essas 

especificações. 

 5.4. A relação de trabalhos pré-aprovados, para efeito de apresentação será fixada nas dependências da 

Faculdade Christus, no dia 10/05/2011. 

5.5. A partir do dia 17/05/2011 serão divulgadas as salas, os horários das apresentações e os locais 

disponibilizados para a colocação dos painéis (pôsteres). 

5.6. As apresentações serão realizadas nos andares de funcionamento de cada curso do Campus Dom 

Luís da Faculdade Christus.  

 

6. DOS CERTIFICADOS 

6.1. Receberão certificados  os trabalhos que foram apresentados durante o evento. 
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6.2. Dentre os trabalhos apresentados oralmente  serão selecionados os 3 primeiros colocados de cada 

curso , para cada categoria de apresentação, cujas classificações constarão em seus respectivos 

certificados. 

6.3. Cada participante, que obtiver 75% de freqüência, poderá solicitar declaração do evento. 

 

7. ATIVIDADE COMPLEMENTAR (Carga horária) 

7.1. As atividades desenvolvidas no evento serão convalidadas pelos cursos de Administração, Direito, 

Ciências Contábeis, Sistemas de Informação para efeito de atividade-complementar, mediante 

preenchimento e apresentação do formulário A3. 

7.2. A aprovação e apresentação de resumo em painel implicam o aproveitamento de 5(cinco)horas de 

atividade-complementar para autor e co-autores, se houver. 

7.3. A aprovação e a exposição de artigo  em painel implicam o aproveitamento de 10(dez) horas de 

atividade-complementar para autor e co-autor, se houver. 

7.4. A aprovação e apresentação de artigo sob a forma oral implicam o aproveitamento de 15(quinze) 

horas de atividade-complementar para autor e co-autor, se houver. 

7.5 Os alunos ouvintes que assinarem as listas de frequência e entregarem o A3 preenchido terão o 

aproveitamento de 1(uma)hora e 30(trinta)minutos de atividade complementar para cada horário AB ou CD 

completo assistido (observar relatório específico disponível no aluno on-line). 

         

8. DOS ANAIS DO VIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUI SA E À DOCÊNCIA DA FACULDADE 

CHRISTUS E VI ENCONTRO DE PESQUISADORES 

8.1. Os trabalhos pré-aprovados (para efeito de apresentação no VIII Encontro de Iniciação à Pesquisa e à 

Docência e VI Encontro de Pesquisadores) somente serão reproduzidos de forma digitalizada, e entregues 

aos seus respectivos autores e co-autores, por meio de CD, registrado no ISBN, no caso de cumprimento 

integral de todos os requisitos exigidos no presente Edital.  

8.2. Os autores receberão prazo (estabelecido em regulamento próprio de cada curso) para apresentarem 

seus trabalhos pré-aprovados em um CD, do qual, somente constarão nos anais do encontro os trabalhos 

aprovados com as devidas correções sugeridas pela Comissão Especial de Avaliação. 

Parágrafo único - O não cumprimento desta exigência, ainda que parcial, ou a entrega intempestiva (fora do 

prazo a ser fixado)  isenta a Faculdade Christus da publicação digital do respectivo trabalho.  

8.3. Todos os que tiverem seus trabalhos selecionados (resumos e artigos), inclusi ve co-autor, 

receberão  em meio digital um CD, contendo os trabalhos corrigidos, com registro no ISBN.   

8.4. Ao submeter seus trabalhos, os autores aceitam que a Comissão Especial de Avaliação, de cada 

curso, tenha pleno direito de incluí-los nos anais, imprimi-los, divulgá-los e repassá-los, sem que para isso 

os autores façam jus a qualquer remuneração.  

 

9. CLÁUSULA DE RESERVA  

        As Coordenações de Pesquisa reservam-se o direito de resolver os casos omissos bem como as 

situações não previstas no presente edital. 
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10. DOS RECURSOS 

        Das decisões tomadas pela Comissão Especial não caberá qualquer recurso.  

                                                                                                                     

Fortaleza, 28 de março de 2011. 

 

 

Profª Msc Anabel Cruz Dionísio 

Supervisão de Campus 

 

                

Profª. Msc. Raquel Viana Gondim 

Coordenação de Pesquisa do Curso de Administração 

 

 

Profª.  Ana Virgínia Feitosa Martins 

Coordenação do Curso de Ciências Contábeis  

 

 

Profª. Msc. Gretha Leite Maia 

Coordenação de Pesquisa do Curso de Direito 

 

 

Profª. Celso Medeiros 

Coordenação de Pesquisa de Sistemas de Informação 

 


