Regulamento da VII Mostra de Iniciação Científica ESPM

1) Submissão de trabalhos
1.1) A participação na VII Mostra de Iniciação Científica é gratuita e poderá ser feita na
condição de estudante autor (com apresentação de trabalho). A submissão de trabalho deve
ser feita mediante o envio de um resumo expandido obedecendo aos parâmetros descritos em
itens abaixo (formatação e estrutura do resumo).
1.2) Os resumos expandidos poderão ser provenientes de pesquisas concluídas e também de
pesquisas em andamento. Exemplos: trabalhos de conclusão de curso (TCC), monografias,
projetos de iniciação científica, artigos científicos elaborados em disciplinas curriculares.
1.3) Serão considerados trabalhos relacionados às áreas de Administração, Design, Jornalismo,
Publicidade e Propaganda e Relações Internacionais.
1.4) As inscrições, com envio obrigatório do resumo expandido, são gratuitas e devem ser
feitas entre os dias 13 de março e 2 de maio de 2018.

2) Envio de trabalho (resumo expandido)
Para participar da seleção para o evento, é preciso seguir as normas e a estrutura abaixo:
2.1) Envio do resumo
O texto (resumo expandido) deverá ser enviado para o e-mail pesquisa-sul@espm.br, com o
título “MOSTRA CIENTÍFICA” no campo “assunto”.
2.2) Formatação do resumo expandido
O resumo deve seguir o seguinte formato para ser submetido à mostra científica:
• Texto em formato PDF
• Entre 300 a 500 palavras (limite de uma folha A4)
• Fonte “Times New Roman”, tamanho 12
• Margem superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 centímetros
• Espaçamento simples entre linhas

2.3) Estrutura do resumo expandido
• Inserir no resumo: título, nome completo do(s) estudante(s) autor(es), nome completo do(s)
professor(es) orientador(es), instituição de ensino, contatos (e-mail e telefone do autor).

• Apresentação de uma breve introdução sobre o trabalho, contendo objetivos da pesquisa;
• Relato da metodologia utilizada de forma concisa e clara (adequação das escolhas
metodológicas);
• Apresentação sucinta dos assuntos/noções/teorias e principais autores consultados na
fundamentação teórica;
• Apresentação da síntese dos resultados obtidos até o momento, ou, se for o caso, as
conclusões da pesquisa;
• Será permitida apenas a inserção de fórmulas no resumo que caibam junto ao texto;
• Não será permitida a inserção de qualquer outro tipo de figura no corpo do resumo ou fora
dele;
• Não é necessário incluir lista de referências ao final do resumo expandido.

3) Divulgação do aceite
3.1) Os resumos serão avaliados por uma comissão de pareceristas. A lista contendo os nomes
dos trabalhos aceitos será divulgada no site do evento (openespm.espm.br) até o dia 14 de
maio de 2018. Os autores dos resumos aprovados não precisarão enviar os trabalhos
completos.
3.2) Os resumos serão disponibilizados no site do evento (openespm.espm.br).

4) Apresentação de trabalhos (comunicação oral)
4.1) Os resumos aceitos serão apresentados em forma de comunicação oral no dia 21 de maio
de 2018, na ESPM Sul, em Porto Alegre, no horário das 13h30min às 17h30min.
4.2) As apresentações orais serão alocadas, a posteriori, em sessões temáticas, buscando
reunir trabalhos com temáticas semelhantes. Os autores terão 10 minutos para comunicar os
resultados descritos no resumo expandido. É permitida a utilização de material audiovisual
como apoio nas apresentações. O tempo e a organização do debate serão gerenciados pelo
coordenador da sessão.
4.3) A lista com a ordem e o local da apresentação será divulgada no site do evento:
(openespm.espm.br).
4.4) Não serão aceitas solicitações de troca de ordem de apresentação.
4.5) Serão emitidos certificados de participação.

5) Premiação
Haverá premiação para os destaques das sessões temáticas, com entrega de menção honrosa.
Professores integrantes do corpo docente da ESPM farão essa avaliação, de acordo com os
critérios abaixo:
a) Relevância da pesquisa para a área de conhecimento;
b) Pertinência do tema e problema motivador da investigação;
c) Pertinência da literatura utilizada na pesquisa;
d) Adequação das escolhas metodológicas às exigências da pesquisa;
e) Qualidade da apresentação oral do trabalho e cumprimento do tempo máximo estipulado
de apresentação.

Porto Alegre, março de 2018.

