
 

I – Instruções para submissão 

a) Os trabalhos deveram ser submetidos pela página do evento 

www.faifaculdades.edu.br até o dia 20/11/2017 

b) Serão aceitos três tipos de trabalhos: artigos científicos, casos de ensino e relatos 

técnicos. 

c) Na submissão dos trabalhos, um dos nove temas indicados na secção precedente 

deverá ser escolhido. 

d) Os trabalhos que não estiverem de acordo com as características e critérios do 

evento, não terão sua submissão aceita. 

e) Cada trabalho pode ter até seis autores. 

f) Serão aceitos apenas trabalhos escritos em português, inglês e espanhol. 

g) Os trabalhos deverão ter redação e ortografia adequadas, pois a versão encaminhada 

será definitiva.  

h) No momento da submissão dos trabalhos, o nome dos autores deve ser escrito por 

extenso no momento do upload. Após a submissão, não será aceito de forma alguma, 

a inclusão de algum autor.  

i) Antes de fazer o upload de algum trabalho, certifique-se que estes não estejam 

infectados de vírus, examinando-os com um antivírus atualizado. Trabalhos fora 

desta exigência serão excluídos.  

j) Recomenda-se que o tamanho do arquivo não seja superior a um megabyte (1MB). 

Além disso, evite trabalhos que requeiram softwares não contidos no Microsoft 

Office para sua completa visualização.  

k) Os documentos enviados em Word não podem possuir identificação; aqueles cuja 

autoria seja identificada serão excluídos do evento. Por essa razão, certifique-se de 

que seu trabalho não contenha identificação explícita (nome digitado no corpo do 

trabalho ou em seu resumo) nem identificação oculta.  

l) A divulgação dos trabalhos aprovados ocorrerá no dia 23/11/2017 

m) A apresentação dos trabalhos aprovados acontecerá no dia 25 de novembro de 2017, 

das 08:00 às 11:30 horas, nas dependências da Fai Faculdades, Itapiranga, SC.  

 

II – Os trabalhos deverão ser submetidos para uma destas sessões temáticas: 

1. Gestão da Tecnologia em Pequenas Empresas;  

2. O papel do Empreendedor na gestão de pequenos negócios;  

3. A inovação desenvolvendo os pequenos negócios; 

4.  A gestão na Agricultura familiar;  

5. Contabilidade e finanças em pequenas empresas;  

6. Marketing: desafios e tendências na gestão de pequenas empresas; 



 

7. Desafios e tendências na gestão de pequenos agronegócios;  

8. Temas livres e emergentes sobre pequenas empresas e empreendedorismo;  

9. Relatos técnicos (incluem-se aqui relatórios de estágios). 

 

III - Formatação 

O texto a ser submetido conterá um arquivo de texto completo, com o formato a seguir 

indicado.  

 

- CONTEÚDO DA PRIMEIRA PÁGINA: Título do trabalho (com todas as palavras 

principais iniciando-se em maiúsculas); Resumo do trabalho contendo até 150 palavras, 

no mesmo idioma do trabalho, não incluir abstract. Palavras-chave: até cinco palavras-

chave. Na sequência, início do texto propriamente dito, na mesma página. 

- Modelo padrão de papel timbrado (em arquivo anexo) 

- Papel: A4 (29,7 x 21 cm) 

- Orientação do papel: retrato 

- Margens:  

        - superior - 3 cm  

        - inferior - 2 cm  

        - direita - 2 cm 

        - esquerda - 3 cm 

- Editor de texto: Word do Office 2007 ou posterior 

- Fonte: Times New Roman, tamanho 12 em 100%  

- Espaçamento: simples (1,0) 

- Texto: justificado 

- Tamanho: Documento único com no mínimo de 8 páginas e no máximo de 16 páginas, 

incluindo título, resumo, palavras-chave, tabelas, figuras, referências e notas de final de 

texto. 

- Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito. 

- Notas: não devem ser colocadas no rodapé, mas inseridas como notas de final de texto. 

- Tabelas e figuras: toda forma de representação utilizada no trabalho deverá ser 

nomeada de tabela ou figura. Desta forma, as tabelas buscam mostrar valores numéricos 

exatos. Já as figuras são qualquer ilustração que não seja tabela, como por exemplo, um 

quadro, gráfico, fotografia, desenho, etc.  

- Citações e referências: as citações deverão ser inseridas no corpo do texto, incluindo o 

sobrenome do autor, a data de publicação e o número de página (se for o caso), conforme 

normas da ABNT. As referências completas do (s) autor (es) citado (s) deverão ser 

apresentadas em ordem alfabética, no final do texto, de acordo com as normas da ABNT.  



 

 

 

 

 

 

Anexo II 

 

Regras de apresentação nas sessões orais 

1. Cada sessão terá uma banca que tem a função de apresentar os autores, controlar 

o tempo de apresentação e organizar a discussão dos trabalhos; 

2. Cada trabalho será apresentado em 15 minutos, sendo o debate promovido pelo 

coordenador da sessão ao final da última apresentação. 

3. Todos os autores devem estar na sala até as 08:15h. 

4. A apresentação deverá ser em PowerPoint conforme modelo disponibilizado no 

site.  

5. A apresentação deverá ser feita por no mínimo um dos autores do trabalho, para 

que a publicação do trabalho seja efetivada. 

6. Solicita-se que os autores tragam as apresentações em um dispositivo USB. 

Sugere-se que, como forma de backup, as apresentações sejam enviadas também 

para o e-mail do autor. 

7. Os certificados serão disponibilizados no site do evento, após seu término. 

 


