
 

A busca pelo conhecimento é o 

caminho para o avanço científico, 

tecnológico e cultural. Necessita 

ser constante e desafiador, para 

agregar novas informações e 

cruzar com conhecimentos já 

existentes. Descobrir o novo é 

uma forma de promover o 

progresso.  

 

 

Venha fazer parte deste 

progresso no XVII Simpósio de 

Ciências Aplicadas da Fait – 

Encontro de Pesquisa e Extensão, que acontecerá entre os dias 03 a 06 de Novembro de 

2020. O evento acontece anualmente e objetiva divulgar o conhecimento produzido no 

âmbito da Graduação e do Programa de Pós - Graduação da Faculdade de Ciências 

Sociais e Agrárias de Itapeva – Fait e demais Instituições de Ensino Superior da Região 

Sudoeste Paulista. 

Busca, desta maneira, promover a integração de grupos de pesquisa e de 

pesquisadores individuais, em várias áreas do saber, através da exposição e socialização 

de projetos e estudos em desenvolvimento.  

E, também refletir sobre a natureza e os fins da pesquisa científica, bem como sua 

importância na Faculdade, tomando por base a análise de novos traços em vista aos 

questionamentos e enfoques que balizam o contexto das questões sobre o conhecimento 

neste século. 

E, assim, através do XVII SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, a 

Instituição na realização de sua tarefa esclarecedora e crítica, incentiva todos os 

participantes a se tornarem conscientes do comprometimento social, traduzido na 

preocupação pelo ensino e pela pesquisa, em seus diferentes níveis e em toda e qualquer 

interação com a sociedade. 

 

 

 



Presidente de Honra: 

Profª. Drª. Dayse Maria Alonso Shimizu. 

 

 

Presidente Executivo: 

Profº. Esp. Leandro Kondo Hiroshi 

 

 

Presidente da Comissão Cientifica: 

Profº. Dr. Edjair Augusto Dal Bem 



 

 

PERÍODO PARA INSCRIÇÕES: 

 

Ouvintes (Alunos, Professores, Visitantes): 

 

 

De 10 de Outubro a 03 de Novembro de 2020. 

 

 

Participantes (Submissão de Trabalhos completos e resumos) 

 

De 01 de Setembro a 30 de Setembro de 2020. 

 

* VERIFICAR NORMAS DA FAIT PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 



 

INVESTIMENTO 

 

 

DE 10/10/2020 A 03/11/2020 - Ouvintes e Participantes 

vinculados a FAIT – Participação em: Palestras; Submissão de Trabalhos; 

Apresentação de trabalhos; Apreciação de Painéis e Comunicação Oral – R$ 

20,00  

Para alunos regularmente matriculados na instituição 

 

 As inscrições do simpósio serão realizadas através do (Alunos) basta 
acessar o “link:http://faitnet.grupofaef.edu.br:443/webgiz/index.php”  

 

Para profissionais ex alunos da FAIT e alunos de outras instituições 

 



Para se inscrever você deve enviar um email para (simposio@fait.edu.br) 
com seu nome completo, CPF e curso de interesse, e aguardar a resposta 

com seu boleto! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CATEGORIA DOS TRABALHOS 
 

  
 
 
Trabalhos Completos: 
  

As pesquisas concluídas serão apresentadas na modalidade: 

apresentação em pôster e comunicação oral de acordo com a definição da 

banca examinadora. 

Pesquisas em andamento desenvolvidas por docentes e alunos 

graduandos e pós-graduandos também serão aceitas nesta modalidade, 

desde que apresentem dados de pesquisa relevantes. 

 
 
 Resumo: 
  

Pesquisas que se apresentam no início ou em andamento, de 

professores, graduandos e pós-graduandos poderão ser apresentados na 

modalidade Pôster ou Comunicação oral. 



 
*O resumo deverá seguir as normas dos trabalhos completos, porém de forma 
resumida. O autor deverá apresentar a metodologia e os resultados preliminares e/ou 
resultados esperados do trabalho. 
 



 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
 

A norma completa para publicação de trabalhos científicos da FAIT está 
anexada à página do Simpósio. 
 
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS (EXPERIMENTAL; 
ESTUDO DE CASO OU REVISÃO BIBLIOGRÁFICA). 
 

a) São aceitos trabalhos científicos resultantes de pesquisas e revisões 

bibliográficas de assuntos relacionados com os temas centrais. 

 

b) Os temos centrais são: Administração, Agronomia, Arquitetura e 

Urbanismo, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Florestal, Farmácia, Fisioterapia, Educação Física, Medicina 

Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Psicologia. 

 



c) O corpo de cada trabalho conterá, no mínimo 6 e no máximo 15 paginas, 

incluindo as tabelas, anexos e as referências bibliográficas, sem numeração 

de páginas. Deverão ser apresentados em papel padrão A4 (21x29,7cm) e 

editados em Word Windows, fonte Arial, tamanho 12, entrelinhas 1,5, e as 

margens: superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm. 

d) Corpo do texto 

 

Para trabalhos no formato artigo científicos, o corpo do texto deverá ser 

composto das seguintes seções de acordo com o tipo da pesquisa:  

 

 Para trabalhos experimentais e/ou estudo de caso, o formato do artigo 

deverá conter: 

 

1.INTRODUÇÃO (Contextualização (apresentação do tema); Problemática/ 

Justificativa, Hipótese ou Questão norteadora e Objetivos; 2. PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS; 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO; 4. CONCLUSÃO OU 

CONSIDERAÇÕES FINAIS; 5. REFERÊNCIAS. 

 

 

 Para trabalhos de revisão bibliográfica e/ou estudo de caso (dependendo da 

linha de pesquisa), o formato do artigo deverá conter:  

 

          1.INTRODUÇÃO (Contextualização (apresentação do tema); 

Problemática/Justificativa, Hipótese ou Questão norteadora, Objetivos e Metodologia de 

Pesquisa; 2. DESENVOLVIMENTO (FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA); 3. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS; 4. REFERÊNCIAS. 

 

 Para trabalhos no formato RESUMO (trabalhos experimentais, revisão 

bibliográfica e/ou estudo de caso, dependendo da linha de pesquisa), o 

formato do trabalho deverá conter:  

 



a) INTRODUÇÃO (Contextualização (apresentação do tema); 

Problemática/Justificativa, Hipótese ou Questão norteadora e Objetivos); b) 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO; c) RESULTADOS PRELIMINARES OU 

RESULTADOS ESPERADOS; d) CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ; e) 

REFERÊNCIAS.  

e) Para o trabalho à seguinte estrutura: título centralizado com letra tamanho 

15, maiúscula e em negrito, na primeira linha. Duas linhas abaixo, indicação 

do primeiro autor, com a entrada pelo sobrenome, em letra maiúscula, 

seguido do nome. Ex: AMADO, Jorge (letra tamanho 10, centralizada). Uma 

linha abaixo, o nome da Instituição de origem (letra tamanho 8, minúscula e 

centralizada). Repetir a mesma disposição para os demais autores. Duas 

linhas abaixo, será inserido o resumo, com o título (letra tamanho 10, 

maiúscula e centralizada). O texto do resumo será justificado, com tamanho 

de letra 10 e, no máximo, 200 palavras. Uma linha abaixo, as palavras chave 

(máximo de 4). Uma linha abaixo, será inserido o tema central ao qual o 

trabalho pertence. Uma linha abaixo, será inserido o abstract, que é a versão 

do resumo para o idioma inglês, com as mesmas características de 

apresentação do resumo. Duas linhas abaixo, tem início o texto propriamente 

dito, que compõe o corpo do trabalho, com o tamanho de letra 12, justificado. 

 

f) Todos os títulos e subtítulos deverão ser numerados e aplicados em 

negrito e tamanho 12, centralizados. 

 

g) A numeração sequencial das ilustrações (gráficos, desenhos, figuras, 

tabelas e fotos), obedecerá às normas técnicas vigentes. Para facilitar a 

montagem técnica dos Anais, as ilustrações devem ser inclusas no texto, no 

formato JPG, com pelo menos 150 dpi de resolução. Com esse cuidado, será 

possível a obtenção de facilidade operacional para a necessária inclusão das 

imagens. Quadros e tabelas serão chamados de Tabelas e gráficos, figuras e 

fotos serão chamados de Figura. 



 

h) A impressão dos Anais será realizada a partir dos textos enviados pelos 

autores, sendo que o conteúdo e eventuais imperfeições ortográficas são de 

sua exclusiva responsabilidade. 

 

i) Caberá à Comissão Cientifica aceitar a apresentação dos trabalhos 

recebidos.  

 

 
j) Para envio dos trabalhos, os interessados devem fazê-lo da seguinte 

maneira: Envio para o e-mail de cada COORDENAÇÃO DO CURSO 

RELACIONADO, em (formato word) aos cuidados da Comissão Científica, 

até no máximo dia 30/09/2020, na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias 

de Itapeva – FAIT. End: Rodovia Francisco Alves Negrão SP 258 – km 285. 

Tel.: (15) 3526-8888. 

 

 

OS TRABALHOS SERÃO AVALIADOS E OS MELHORES TRABALHOS SERÃO 

CONVIDADOS A APRESENTAR EM FORMATO ONLINE 

 

O AUTOR RECEBERÁ CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

CIENTÍFICO NO FORMATO RESUMO. 

 



 

 
 
 

MODELO DO TRABALHO CIENTÍFICO A SER UTILIZADOS NO SIMPÓSIO 

 

TÍTULO 

 

 

SOBRENOME, Nome¹ 

¹Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT  

  

SOBRENOME, Nome² 

 ²Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA/UNESP – Departamento de Ciência Florestal 

 

 

 

RESUMO 



 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Palavras chave: 

Linha de Pesquisa:  

 

ABSTRACT 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Keywords:  
 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS ou PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

TABELA 1: Título 

 

 
 

   

    

    

    

    

Fonte: 

Figura 1 - Título 

 

 

Fonte: 

 

 

4. CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

As referências devem seguir as normas FAIT para formatação. Para o trabalho de 

pesquisa devem ser incluídas no mínimo 10 referências.  As revistas utilizadas como fontes dos 

artigos de pesquisa devem ter pontuação relevante no fator de impacto referente à área de estudo 

ou classificação Qualis/CAPES* entre (A1 e C).  

*A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo 

anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade - A1, 

o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero. 

 

 

TÍTULO 

 

 

SOBRENOME, Nome¹ 

¹Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT  

  

SOBRENOME, Nome² 

 ²Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA/UNESP – Departamento de Ciência Florestal 

 

 

 

RESUMO 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Palavras chave: 

Linha de Pesquisa:  

 

ABSTRACT 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Keywords:  
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO  
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
   

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  



 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

4. REFERÊNCIAS 

 

As referências devem seguir as normas FAIT para formatação. Para o trabalho de 

pesquisa devem ser incluídas no mínimo 10 referências.  As revistas utilizadas como fontes dos 

artigos de pesquisa devem ter pontuação relevante no fator de impacto referente à área de estudo 

ou classificação Qualis/CAPES* entre (A1 e C).  

*A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo 

anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade - A1, 

o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero. 


