
Salão de Iniciação Científica, Pesquisa e 
Extensão da FADERGS 
 

Programação 
• ENVIO DE RESUMOS: Até 17/11/2021, clique aqui 

• DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS: 22/11/2021 

• DIVULGAÇÃO DAS BANCAS DE APRESENTAÇÃO ORAL: 22/11/2021 
 
 

 
EVENTOS AO VIVO: 

 

PROGRAMAÇÃO - IX SIPE FADERGS“A prática da Pesquisa e Extensão na modalidade online” 

• Oficina: Como defender o seu Trabalho de Curso na banca | 22/11- 18h 

Área: Jurídica 
Ministrante: Profa. Ma. Ana Carolina Quintela 

Acesse em: https://bit.ly/IXSIPE 

• Oficina: Como montar apresentações de trabalhos | 23/11- 18h 

Área: Todas 
Ministrante: Cassiano Gustavo 

Acesse em: https://bit.ly/IXSIPE 

• Oficina: Como buscar artigos científicos? | 24/11 - 18h 

Área: Saúde 
Ministrante: Profa. Juliano Adolfo 

Acesse em: https://bit.ly/IXSIPE 

• Oficina: Trilhando o caminho da pesquisa científica: primeiros passos | 25/11 - 
18h 

Área: Todas 
Ministrante: Prof. Me. Jhony Pereira Moraes 

Acesse em: https://bit.ly/IXSIPE 

 
 
São modalidades de inscrição por trabalho: 
 

o Pesquisa Científica, 

o Projeto Aplicado, 

o Projeto de Extensão 
 
 

https://bit.ly/IXSIPEInscri%C3%A7%C3%B5es
https://bit.ly/IXSIPE
https://bit.ly/IXSIPE
https://bit.ly/IXSIPE
https://bit.ly/IXSIPE


Os resumos científicos consistem em breves descrições das pesquisas 
científicas (artigos ou monografias) desenvolvidos com a sustentação 
teórica e rigor metodológico característicos de produções desde 
gênero. Os resumos submetidos nesta modalidade deverão conter 
entre 200 e 350 palavras e devem ser compostos por: breve 
contextualização/ delimitação do tema, objetivos de pesquisa, 
aspectos metodológicos empregados, resultados (serão aceitos 
resultados preliminares, finais ou mesmo resultados que se pretende 
obter com a pesquisa) e/ou conclusão/considerações finais (pode ser 
a esperada ou obtida). 
 
O resumo de Projeto Aplicado objetiva a divulgação de projetos de 
cunho prático e aplicado, desenvolvido por acadêmicos em diferentes 
níveis e áreas de formação. Apesar do caráter prático, o projeto 
constitui-se de base científica e não deve ser confundido com uma 
simples descrição de ocorrência prática ou relatório gerencial. São 
propostas pertinentes ao Resumo de Projeto Aplicado: 
desenvolvimento de novas soluções para problemas conhecidos; 
apresentação de novas soluções para novos problemas e/ou adaptação 
de soluções conhecidas para novos problemas. Os resumos 
submetidos nesta modalidade deverão conter entre 200 e 350 
palavras e devem ser compostos por: breve contextualização/ 
realidade investigada, caracterização da situação-problema ou 
oportunidade, justificativa de relevância da proposta / contribuição 
para sociedade / mercado / área de conhecimento, base tecnológica: 
breve menção à fundamentação científica que propiciou a elaboração 
do projeto e apresentação da proposta / solução (projeto em si). 
 
O Projeto de Extensão consiste em uma ação específica de cunho 
educativo, social e/ou cultural com prazo determinado, que pode 
ocorrer isoladamente ou vinculada a um Programa de Extensão. Os 
resumos submetidos nesta modalidade deverão conter entre 200 e 
350 palavras, e devem ser compostos por: breve contextualização, 
caracterização do projeto (composição, atividades etc.), justificativa da 
relevância do projeto, resultados preliminares ou finais obtidos. 
 
Cada trabalho poderá ter até 6 autores. Havendo orientador, o mesmo 
deverá ser indicado já no momento da inscrição como um dos autores. 
 
Todos os trabalhos aprovados terão seus resumos publicados nos 
Anais do Salão de Iniciação Científica, disponível em formato digital. 
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