
 
 

 

  

      FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PIAUIENSE 

FACULDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DE TERESINA 

 

EDITAL FAETE Nº 10/2019 

 

I Ensino e Ciência 

 

A Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina – FAETE, vem 

convidar ao público em geral para participar do I Ensino e Ciência, um evento 

científico que busca aliar os conteúdos da sala de aula com a realidade a ser 

pesquisada. 

O I Ensino e Ciência é um evento que tem como conteúdo a aliança entre 

o ensino e a produção científica. O objetivo é sair da sala de aula, pesquisar uma 

realidade a partir dos conteúdos acadêmicos e apresentar o resultado dessa 

trajetória científica à comunidade em geral.   

Na sua primeira edição, o evento conta com a exposição de banners 

(modelo em anexo). Para cada banner, pode participar até 06 (seis) alunos(as) 

e um(a) professor(a) orientador(a) [Cada aluno(a) realiza a sua inscrição 

individual, no final da inscrição os formulários serão juntados, por meio de 

um clipe ou grampo]. As inscrições deverão ser realizadas dentre os dias 18 e 

22/11/2019 na sala das coordenações.  

Em um primeiro momento, será realizada a inscrição na sala das 

coordenações, por meio de formulário em anexo.  Deve ser realizado o envio de 

um resumo (regras no anexo), no mesmo prazo da inscrição para o e-mail: 

infofaete@gmail.com. O resultado dos resumos aprovados serão 

publicados no Instagram, no dia 23/11/2019.  

Teresina, 14 de novembro de 2019. 

Organizadores: 

Prof.ª Sílvia Sampaio 

Prof.ª Camila Nery 

Prof. Robert Bandeira 
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Anexo I – Modelo do Banner 

Tamanho: 80 cm x 120 cm  
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Observações: a) solicitar ao responsável pela impressão que coloque na 

extremidade superior um “cordão”; b) todos devem estar presentes no dia da 

exposição [alunos(as) e orientador(a)]; c) uma equipe irá visitar os banners para 

que os mesmos sejam apresentados (o tempo é de até 08 minutos por equipe). 

Anexo II – Regras para o resumo 

 

 O resumo deve ser apresentado de acordo com as regras a seguir: 

 

 Deve conter os mesmos elementos que constam no banner, a saber: a) 

Introdução; b) Objetivos; c) Métodos e Procedimentos; d) Resultados; e) 

Considerações Parciais; f) Referências. (No resumo não deve vir as 

partes nominadas, por exemplo: Introdução, Objetivos..., o texto é 

“corrido”, porém deve conter o conteúdos dos elementos exigidos); 

 O resumo deve conter apenas um único parágrafo, e no mínimo deve 

conter uma lauda cheia e no máximo duas laudas cheias; 

 As referências e citações (AUTOR, data) no corpo do resumo devem 

seguir as regras da ABNT; 

 Poderão participar no máximo 06 alunos(as) e um(a) orientador(a). 
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Anexo III – Formulário de inscrição 

 

Via do(a) Aluno(a)            

 

Aluno(a)   

 Matrícula  

Curso  Período                       Turno  

Título do Resumo  

 

Professor(a) Orientador(a)  

 

Cidade e Data  

Assinatura  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Via da Coordenação 

Aluno(a)   

 Matrícula  

Curso  Período                       Turno  

Título do Projeto  

 

Professor(a) Orientador(a)  

 

Cidade e Data  

Assinatura   

 

Número da inscrição  

Número da inscrição  


