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FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS 

COORDENADORIA CIENTÍFICA E DE PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE PESQUISAEDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA O  

XI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FDSM 
EDITAL n. 01/2022 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 
O Seminário de Iniciação Científica da FDSM tem por objetivo constituir o 

espaço para a divulgação, debate e interação dos resultados das pesquisas dos 

estudantes da FDSM e de outras instituições de ensino superior. O seminário 

tem como proposta central, a exposição de trabalhos científicos para avaliação 

e diálogo das pesquisas realizadas com ou sem bolsas de iniciação científica e 

demais formatos de pesquisa de graduação. 

 
Data: 01 de outubro de 2022 

 

2. VAGAS  

 80 vagas para apresentação de seminário e de pôster. 

 200 vagas para participação de ouvintes. 

 

3. CARGA HORÁRIA 

 A carga horária para efeito de atividades complementares será a prevista 

no Regulamento de Atividades Complementares. 

   

4. OBJETIVOS 

a) Promover a divulgação e debates dos resultados das pesquisas dos 

bolsistas e estudantes de iniciação científica da FDSM e de outras instituições 

de ensino superior; 

b) Avaliar os resultados das pesquisas dos bolsistas de iniciação 

científica; 
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c) Oportunizar o intercâmbio de experiências e de resultados entre os 

alunos da FDSM e de outras instituições de ensino superior. 

 

5. PÚBLICO ALVO 

Estudantes da graduação e pós-graduação da FDSM e de outras 

instituições de ensino superior. 

 

6. PROGRAMA 

O Seminário de Iniciação Científica ocorrerá em etapas: a) inscrição dos 

trabalhos; b) apresentação e avaliação dos artigo e pôsteres; observando o 

seguinte calendário de prazos: 

 

Etapas Datas 

Período de Inscrição  25/08 – 24/09 

Apresentação dos trabalhos 01/10/2022 

 

6.1. INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS  

Estão habilitados a se inscrever para apresentar seminário estudantes da 

graduação, com ou sem bolsa de iniciação científica, que possuam um professor 

orientador. A inscrição pode ser realizada para apresentação de seminário ou 

ainda apenas como ouvinte. Os trabalhos podem ser apresentados na forma de 

pesquisas completas ou na forma de resultados parciais de pesquisas. 

Os estudantes interessados em apresentar seminário/pôster deverão 

efetuar suas inscrições através do site da FDSM (www.fdsm.edu.br) e enviar para 

a Secretaria do Núcleo de Pesquisa da FDSM, através do e-mail: 

pesquisa@fdsm.edu.br o seguinte:  

  O trabalho a ser apresentado e elaborado em conformidade com as 

normas de artigos do Núcleo de Monografias, com a indicação do nome 

completo, instituição e titulação do professor orientador. 
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A inscrição é obrigatória para os bolsistas de iniciação científica da 

FDSM 2021/2022. 

 Os estudantes que pretendem participar do evento sem apresentar 

trabalhos deverão também realizar inscrição no site como ouvinte. O cômputo 

da carga horária será realizado por meio de leitura da carteirinha. 

 

6.2. SELEÇÃO DOS TRABALHOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO  

 Os trabalhos recebidos serão selecionados pela Comissão de Seleção e 

Avaliação e organizados em eixos temáticos. Os trabalhos selecionados para 

apresentação serão divulgados no site da FDSM, com informação da hora da 

apresentação. 

 

6.3.  APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 Os trabalhos serão apresentados e avaliados no dia 01 de outubro de 2022 

sábado, no período da manhã, em horário a ser publicado, perante uma banca 

composta por três membros da Comissão de Seleção e Avaliação, pelo tempo 

máximo de 15 minutos. Os trabalhos em coautoria podem ser inscritos e 

apresentados por um ou mais autores, sempre respeitando o tempo de 15 

minutos para cada trabalho. 

 

7. LOCAL 

O seminário acontecerá presencialmente na FDSM. 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Cícero Krupp da Luz  
Gestor do Núcleo de Pesquisa 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Página 5 de 5 22/08/2019 04 

12 

EDITAL SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

004 04 

 
PREPARAÇÃO DO PÔSTER 

 
 

Qualquer material poderá ser utilizado para confecção do pôster, atentando aos 

seguintes parâmetros: TAMANHO: 90 cm de largura por 120 cm de comprimento.  

 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 
Título: Sugerimos fontes de 20-24 mm – no máximo 100 pontos, LETRAS 

MAIÚSCULAS ou em Negrito. Incluir o título do trabalho, os nomes dos autores e 

as instituições onde o trabalho foi desenvolvido no topo do pôster. 

 

Capítulos: Sugerimos fontes de 48 pontos – no máximo 60 pontos, LETRAS 

MAIÚSCULAS Capítulos contendo os seguintes itens do desenvolvimento do 

trabalho: Introdução contendo tema, objetivos e metodologia, Desenvolvimento, 

Resultados parciais ou finais e referências bibliográficas 

 

Conteúdo: Sugerimos fontes de 24-28 pontos. Espaçamento simples.  

 

 
 


