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A. INTRODUÇÃO 

Este guia descreve os procedimentos para a realização da atividade de iniciação científica dos 
alunos da Faculdade do Sudeste Goiano – FASUG, beneficiados pela bolsa da OVG – 
Organização das Voluntárias de Goiás, como parte do compromisso assumido quando da 
outorga da bolsa, conforme orientações constantes deste guia. 
O trabalho se constituirá em pesquisa bibliográfica, cujos relatórios serão apresentados em 
forma de Resumo Estendido e Pôster, quando da realização da I Semana Científica da 
FASUG e II FASUG CIDADÀ, que acontecerá entre os dias 20 a 24/09/2014. 

   

B. JUSTIFICATIVA 
Os projetos pedagógicos dos cursos presenciais de graduação dada FASUG têm como 
princípios pedagógicos a contextualização, integração a flexibilidade e a interdisciplinaridade 
e estão organizadas em blocos de disciplinas semestrais. O sistema de bloco de disciplinas de 
forma organizada em uma sequência pedagógica recomendada contribui para garantir a 
interdisciplinaridade, tendo em vista a possibilidade de articulação de um bloco de disciplinas 
com o outro e entre cursos da mesma área de conhecimento, com vistas a qualificar o 
processo de ensino, aprendizagem e socialização dos saberes.  

Neste sentido, a efetivação da iniciação científica, além de ser uma contrapartida à outorga da 
bolsa, contribui com a formação dos discentes, aproximando-os à ciência.  
Assim, como uma Instituição responsável e atenda à sua missão, consolidada naquilo que faz, 
apresenta uma nova proposta de iniciação científica para os alunos contemplados com a bolsa 
da OVG, que levem em conta o seguinte: 

 
a) Maior participação e envolvimento de seu corpo discente. 
b) Ensino participativo, que efetivamente permita a pesquisa em grupo, orientada, estimule 

a participação pela excelência e qualidade, conectado com o mundo externo e do 
trabalho. 

c) Que possibilite a disseminação do conhecimento entre os cursos. 
d) Que valorize os trabalhos e estudos, publicando nos anais do seminário de iniciação 

científica os trabalhos dos alunos. 
 

Desta forma, torna-se necessário um evento que reúna condições para o cumprimento da 
audaciosa proposta para uma Faculdade que almeja um ensino de qualidade, firmemente 



posicionado em bases da pesquisa inicial de seus alunos, ampliando o conhecimento para a 
sua comunidade. 

O Evento proposto deverá reunir a comunidade acadêmica, pesquisadores, professores e 
estudantes, profissionais e convidados das várias áreas de conhecimento constituindo-se em 
um dos principais divulgadores da produção técnica e científica de cada área de atuação da 
FASUG. 

C. OBJETIVO 

Incentivar  os  discentes   à prática  da investigação   científica,  coordenada  por  docente/ 
Coordenadoria de Pesquisa da FASUG, e estreitar  as  relações  entre  Ensino,  Pesquisa  e 
Extensão,  firmando  o compromisso   social  da instituição,  com o escopo  de contribuir  
para a melhoria  da qualidade  de vida  dos  envolvidos  e da  comunidade   local,  bem  como  
fomentar  o processo  de ensino-aprendizagem,   atento aos Princípios da FASUG e à 
valorização do benefício concedido pela OVG. 
 

D. TEMAS PARA PESQUISA (RESUMO ESTENDIDO E PÔSTER) 
 

DIREITO 

- O instituto da conciliação no Direito Processual brasileiro 

- Dano moral 

- Os direitos de personalidade do empregado em face do poder diretivo do empregador 

- Responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais 

- Crimes eletrônicos  

- O reconhecimento da violência no crime de estupro com menores de 14 anos 

- Os direitos humanos e a discriminação no local de trabalho 

- A violência doméstica contra a mulher e a nova lei em defesa desses direitos 

- Lavagem de dinheiro dentro da Administração Pública 

- Assédio moral no trabalho 

- A improbidade administrativa nos danos e crimes ambientais 

- O ônus da prova no Direito Processual trabalhista 

- Discriminação racial no Brasil e suas ações afirmativas 

- A importância da mediação no direito de família 

- Auxílio-reclusão 

- Ação Civil Pública 

- Habeas corpus preventivo e repressivo 

- O Divórcio na nova lei 11.441-2007 

- Pregão eletrônico - um estudo de seus benefícios 

- delação premiada 

- A formação do latrocínio e suas características 



- A dignidade da pessoa humana 

- Dano moral à luz do artigo 5º, incisos V e X, da CF de 1988 

- Descriminalização do usuário de drogas 

- Justiça restaurativa 

- Ética 

- Lei Maria da Penha - Violência doméstica 

- o estado democrático de direito 

- Tutela antecipada 

 

ADMINISTRAÇÃO 

- Gestão de RH nas pequenas empresas; 

- Governança Corporativa; 

- As mulheres e o mercado de trabalho; 

- Ética nas relações de trabalho 

- Logística reversa; 

- O impacto das mudanças nas organizações; 

- Comunicação x Informação; 

- Auditoria financeira; 

- Endomarketing; 

- Desafios da gestão em uma empresa familiar; 

- Planejamento estratégico; 

- O meio ambiente e as empresas; 

- Ação preventiva na Administração; 

- Administração participativa; 

- Ambiente Organizacional; 

- O método Kaizen; 

- O método Kanban; 

- Análise de desempenho; 

- Clima e cultura Organizacional; 

- Estilos de liderança; 

- Empowerment; 

- Planejamento estratégico; 

- Modelos organizacionais; 



- Qualidade de vida x qualidade no trabalho; 

- Gestão ambiental; 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

- Princípios  da contabilidade 

-Escolas de contabilidade 

- A história contábil e suas diversas perspectivas 

- A contabilidade no Brasil e suas diferenças com os padrões internacionais 

- Ética empresarial  

- A contabilidade como gestão empresarial 

- Teoria da decisão, da informação e da mensuração 

- Papel do administrador financeiro x Controller 

- O contador como consultor financeiro das pequenas e médias empresas 

- O Rumo da profissão contábil no Brasil 

- Harmonização das publicações contábeis 

- Assessoria x Consultoria 

- Influência tributária nos custos 

- A importância da contabilidade de custos no mercado não inflacionário 

- A importância do controle financeiro contábil na performance empresarial 

- Estratégias de organização de finanças 

- Micro empresa e empresa de pequeno porte no direito brasileiro 

- Auditoria interna 

- A importância do contador no mercado globalizado 

- Estratégias para empresas de pequeno e médio para a resolução de problemas com o capital 

de giro. 

 

E. CRONOGRAMA 

Etapas Datas 
Apresentação dos temas aos alunos 22/09/2014  
Entrega da versão final do trabalho do Resumo estendido Até 15/10/2014 
Entrega do Pôster Até 21/10/2014 
 

F. RELAÇÃO DOS PROFESSORES ORIENTADORES DO RESUMO 

ESTENDIDO E DO PÔSTER DA I SEMANA CIENTÍFICA DA FASUG E II 

FASUG CIDADÃ 

 

 



 

 

TURMA PROFESSORES ORIENTADORES 

2ºA Direito Áustria e Rubson 

2ºB Direito Paulo Cesar e Gabriela 

4ºA Direito Flavia Fornari e Buiatti 

4ºB Direito Nivaldo e Flavia Xavier 

6ºA Direito Elisangela e Peter 

6ºB Direito Sérgio Murillo e Andreia 

8ºA Direito Gloriete e Kairo 

8ºB Direito Claudio Pacheco e Lucas 

10º Direito Jeferson e Paulo Alberto 

2º Administração  Ana Paula e Gabriela 

6º Administração  Ana Mônica e Mariele 

8ºAdministração Lucimar e Vanesa 

2º Ciências Contábeis Paulo Alberto e Olga 

4º Ciências Contábeis Edna e Joviano 

6º Ciências Contábeis Claudio e Abimael 

8º Ciências Contábeis Roberto e Lucimar  

 

 
G. NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DO RESUMO 

EXPANDIDO 
 
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.        O aluno(a) bolsista da OVG deverá fazer a sua inscrição na Secretaria Geral da 
FASUG. 
2.        Os resumos estendidos deverão ser entregues, conforme cronograma, aos 
professores orientadores. Os trabalhos submetidos para apresentação na Semana Científica 
da FASUG 2014 serão analisados pelos professores orientadores, que poderão emitir os 
seguintes   pareceres   sobre   o   trabalho:   ÓT IM O,  BOM.  RE GULA R,  M A U, que 
serão enviados por e-mail à Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, até o dia 20 de outubro 
de 2014, pelo seguinte e-mail: rubsonfasug@hotmail.com. Vide no item “F” a relação dos 
professores orientadores do Resumo Estendido e do Pôster. 
3. Os resumos expandidos aprovados pelos professores orientadores, ouvida a 
Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, integrarão os Anais da I Semana Científica da 
FASUG e deverão ser apresentados em forma de pôster (ANEXO II). O trabalho poderá ser 
feito em grupo de até 5 alunos. 
 



4.        O texto deverá ser formatado em página A4, justificado, com margens superior e 
esquerda de 2,5 cm e inferior e direita de 2,5 cm, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5. 
5.        O resumo expandido deverá ocupar no mínimo duas, e no máximo quatro páginas, 
contendo obrigatoriamente os itens subsequentes, obedecendo à ordem das seguintes seções 
(ANEXO I):  

 
5.1. Título; (Caixa alta, negrito, fonte 14) 
5.2. Autor(es), condição e Instituição; 
5.3. Resumo Simples (Até 250 palavras) 
5.4. Palavras-chave; 
5.5. Introdução (com revisão de literatura); 
5.6. Material e Métodos (quando houver) 
5.7. Resultados e Discussão (quando houver); 
5.8. Conclusão; 
5.9. Agradecimentos (quando houver) 
5.10.         Referências bibliográficas; 
5.11.         Instituição de Fomento (quando houver). 

6.   Deve constar O(s) nome(s) completo do(s) autor(es) e da OVG – Organização das 
Voluntárias de Goiás, como Instituição a qual está(ão) vinculado(s). Deve(m) estar 
centralizado(s) duas linhas abaixo do título do trabalho, conforme modelo de resumo 
expandido (ANEXO I). O número máximo permitido será de cinco autores por 
trabalho. 

7.   Abaixo do resumo deve ser inserido três palavras-chave, separadas por virgulas. 
8. A introdução deve ser concisa e conter a apresentação do tema e da prática de extensão 

com seus objetivos, justificativa da atividade e revisão de literatura, se necessário. 
9. A descrição do material e métodos, quando necessário, deve ser suficientemente clara, 

de modo que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. 
10. Nos   resultados   e   discussão   devem   ser   descritas   as   experiências   vivenciadas, 

acompanhadas de sua relevância, vantagens, desafios e possíveis limitações. Poderão 
apresentar relação com a revisão de literatura. 

11. A conclusão do trabalho deve ser relacionada aos seu s  objetivos. Nesta seção, 
podem ser estabelecidas propostas de medidas ou providências, previsões a respeito dos 
resultados de futuras práticas, propostas de futuras ideias para atividades de extensão etc. 

12. Na seção referências bibliográficas devem ser listadas apenas as obras mencionadas no 
texto, em ordem alfabética, justificadas a esquerda, conforme as normas vigentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (NBR 6023).  

13. Na seção Instituição de fomento deve(m) conter o(s) nome(s) da(as) Instituição (ões) de 
fomento da pesquisa, caso haja. 

14. 15. Serão considerados na avaliação dos resumos expandidos dos trabalhos 
científicos, a redação, o mérito científico, a importância do assunto, o método 
estatístico utilizado (Quando necessário), a qualidade dos dados, resultados e 
conclusões. 

 
 

 

 

 
 

 
 



                                         FORMATAÇÃO DO RESUMO ESTENDIDO 
                          CAPA                                                           FOLHA DE ROSTO 

CORPO DO RESUMO ESTENDIDO 
 

    
 

 

               
 

     
       

                 

FACULDADE DO SUDESTE GOIANO 
CURSO _______ (arial 12) 

NOME ALUNOS 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA (arial 14) 
 
 
 
 
 
 
 

Pires do Rio (arial 12) 
Outubro,2014/1 

 
 

NOME DOS ALUNOS 
(arial 12) 

 
 
 
 

TEMA (arial 14) 
Resumo Estendido realizado 
para participação na Semana 
Científica da FASUG, como 
contrapartida da Bolsa OVG 
                   (Arial 10, espaço 
simples)  

 
 
 

Pires do Rio (arial 12) 
Outubro,2014/ 

 
 
 
 
 

TÍTULO 
 
 

INTRODUÇÃO  
 

METODOLOGIA 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

CONCLUSÃO 
 

REFERÊNCIAS 
 



 
ANEXO I 

 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO COM LETRAS MAIÚSCULAS, NEGRITO E 
CENTRALIZADO (TAMANHO 12, ARIAL) 

 
 
 

Sobrenome, Nome(1); Sobrenome, Nome(2);) ; Sobrenome, Nome(3); Sobrenome, 
Nome(4); Sobrenome, Nome(5); Sobrenome, Nome(6); 

 
(1) Estudante (s); Curso); FASUG como IES e OVG, como outorgante da bolsa 

 
 
 
RESUMO – No máximo 250 palavras, fonte Arial, corpo 12, espaçamento simples entre 
linhas. 

 
Palavras-chave: Três palavras-chave. Separadas por virgulas. Com fonte Arial, tamanho 12, 
espaçamento um e meio, justificado. 

 
Introdução 

 
Com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento um e meio, justificado. 

 
Material e Métodos 

 
Com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento um e meio, justificado. 

 
Resultados e Discussão 

 
Com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento um e meio, justificado. 

 
Conclusões 

 
Com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento um e meio, justificado. 

 
Referências  bibliográficas  (Com  fonte  Arial,  tamanho  12,  espaçamento  um  e  meio, 
justificado.) 



ANEXO II 
 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES  
 
 
 
 
 
Dimensões do pôster 

 
Largura: 90 cm. Altura: 120 cm. 

 
 
 
O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. 

Um modelo do pôster estará disponível para download no site da instituição. 

 
 
No pôster deverá constar: 

 
    Logotipo do evento (disponível para download no site da instituição) 
 Título:  É  obrigatório  que o  título  do  pôster seja idêntico  ao  título  do  resumo 

submetido ao evento. 
    Nomes do (s) autor (es) (os mesmos do resumo submetido). Instituição dos autores. 
 Dados da pesquisa (Introdução, Material e Métodos ou Metodologia, Resultados e 

Discussões, Conclusões e Referências bibliográficas). Organizar as informações de 
modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente visualizadas. 

    A OVG como Agência de fomento é obrigatório mencioná-la. 
    Informações adicionais podem ser obtidas por meio do e-mail 

 
MODELO DE PÔSTER A SEGUIR 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pires do Rio, 20 de setembro de 2014 
 

Prof. Dr. Rubson Marques Rodrigues 
Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 
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TÍTULO: subtítulo 

 
AUTORES 

LOGOTIPO FASUG e OVG 
II FASUG CIDADÃ E 

I SEMANA  CIENTÍFICA 

INTRODUÇÃO RESULTADOS 

E/OU 

DISCUSSÃO 

CONSIDERAÇÕ
ES 

FINAIS 

OBJETIVOS 

METODOLOGIA REFERÊNCIAS 


