
FACULDADE DE VIÇOSA
I MOSTRA ACADEMICA E CIENTÍFICA DA FDV

A Faculdade de Viçosa e os Centros Acadêmicos convidam seus estudantes 
da graduação, pós-graduação e professores para participarem da Mostra Acadêmica 
2008,  evento  que  fará  parte  do  calendário  institucional,  cujo  tema  é:  “Faça  a 
diferença: mostre seu talento” no período de 03 a 07 de novembro de 2008. 

A  escolha  do  tema  é  reflexo  das  discussões  promovidas  nos  eventos 
anteriores,  nos  quais  se destacou a  necessidade de dar  visibilidade à produção 
acadêmica dos estudantes enquanto diferencial profissional.

Espera-se  reunir  nessa  apresentação  projetos,  trabalhos  e  relatos  de 
experiência em estágios ou congêneres, em andamento ou concluídos, assim como 
premiar por mérito os autores e orientadores dos melhores trabalhos.

Os objetivos do evento são:
a) Promover a integração entre estudantes, técnicos e professores da Faculdade 

de Viçosa;
b) Incentivar o desenvolvimento e a produção de trabalhos técnicos científicos nas 

áreas de conhecimento dos cursos oferecidos pela faculdade;
c) Divulgar  trabalhos  desenvolvidos  em disciplinas,  atividades  de  extensão,  em 

estágios e estudos de casos;
d) Propiciar  o  desenvolvimento  de  habilidades  relacionadas  à  elaboração  e 

apresentação de trabalhos técnico-científicos e acadêmicos;
e) Demonstrar a contribuição sócio-cultural e econômica dos trabalhos.

Os  trabalhos  poderão  ser  apresentados  em  duas  categorias:  pôster e 
comunicação oral.

REGULAMENTO

Aqueles  estudantes  e  professores  que  optarem por  apresentação  do  tipo 
pôster deverão encaminhar para a comissão organizadora do evento, por meio do 
e-mail  mostra2008@fdvmg.edu.br o  resumo  do  trabalho  conforme  as  normas 
apresentadas abaixo para apreciação. Caso aprovado, o pôster deverá ter tamanho 
e cabeçalho padronizados.  Durante o evento,  ao menos um dos autores deverá 
permanecer junto ao pôster para prestar esclarecimentos ao público.

Caso  façam opção  pela  comunicação  oral,  os  estudantes  e  professores 
deverão encaminhar para a comissão organizadora do evento, por meio do e-mail 
mostra2008@fdvmg.edu.br o artigo do trabalho conforme as normas apresentadas 
abaixo para apreciação. Caso aprovado o artigo, além da comunicação oral  que 
ocorrerá em dia e horário estabelecidos, os autores deverão disponibilizar o pôster 
do trabalho.

Resumo
a) Os resumos devem ser enviados em duas cópias, uma completa e 

outra em que deve ser suprimida os nomes dos autores, seguindo 
as normas a seguir;

b) O resumo deve ser editado em Word, nas versões atualizadas, e 
apresentar  a  seguinte  formatação:  fonte  Arial,  tamanho  12, 
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margens  direita  e  inferior  2  cm,  superior  e  esquerda  3  cm, 
espacejamento simples,  texto justificado,  em folha A4,  conforme 
especificações do modelo (ANEXO A);

c) O texto do resumo deverá conter  no máximo 300 palavras,  em 
único parágrafo, excluindo-se o título, os nomes dos autores e a 
indicação das instituições financiadoras.

d) Cada estudante poderá submeter um trabalho à comissão como 
autor e poderá ser co-autor em quantos desejar.  Para tanto,  ao 
menos um dos autores deve estar inscrito na Mostra Acadêmica;

e) Os  autores  deverão  ter  cautela  na  correção  ortográfica  e 
formatação de acordo com as normas, pois são responsáveis pelo 
texto, que não sofrerá alteração por parte da equipe de revisores;

f)  A  data  limite  para  recebimento  dos  trabalhos  será  dia  17  de 
outubro e os autores receberão a confirmação da aceitação dos 
trabalhos até 22 de outubro.

Pôster

a) O pôster deve apresentar dimensão de 0,90m x 1,00m;
b) Deverá conter o nome do trabalho conforme indicado no resumo enviado;
c) O pôster deverá conter título, autores, introdução, objetivos, metodologia 

(material  e  métodos),  resultados  e  discussão,  conclusão  e  referências 
(quando houver a indicação de autores no corpo do texto);

d)  Recomenda-se  usar  letra  (fonte e  tamanho)  legível,  figuras,  tabelas  e 
gráficos.

Artigos 

a) O  artigo  deverá  ser  redigido  de  acordo  com as  normas  técnicas  para 
trabalhos  acadêmicos  da  FDV,  que  se  encontram  disponíveis  em 
Downloads, acessível pelo site da faculdade, e enviado em duas cópias, 
uma completa e outra com os nomes dos autores suprimidos;

b) O artigo deve ser editado em versão atualizada do Word utilizando fonte 
Arial, tamanho 12;

c) O artigo deverá ter no máximo 10 páginas;
d) Sua  estrutura  deve  ser  composta  título,  autores,  resumo  (até  200 

palavras),  introdução,  objetivos,  revisão  de  literatura  (se  houver), 
metodologia,  resultados  e  discussão,  conclusões,  referências  conforme 
Anexo. 

• Caso seja um relato de experiência ou de estágio o artigo deverá 
conter titulo, autores, resumo, introdução, objetivos, caracterização 
do objeto de estudo, metodologia, análise e discussão, conclusão e 
referências;

• Caso  seja  relato  de  projeto  de  extensão,  deverá  conter  título, 
autores,  resumo,  introdução,  motivação,  objetivos  propostos, 
resultados obtidos, conclusões e referências.



Comunicação oral

a) O  artigo  selecionado  deverá  ser  apresentado  no  dia  e  horário  pré-
estabelecidos pela comissão organizadora;

b) Deverá participar da apresentação o autor principal (primeiro nome na lista 
de autores) e, quando possível, os demais autores;

c) Cada trabalho terá 10 minutos para apresentação e 5 para debates;
d) Poderá  ser  solicitada,  na  confirmação  do  aceite  do  trabalho,  a 

necessidade de datashow e retroprojetor.

Divulgação dos trabalhos

Os pôsteres ficarão expostos durante o evento no saguão central do 4º andar.
Todos  os  autores  que  tiverem  seus  trabalhos  apresentados  na  forma  de 

pôster  ou  comunicação oral  receberão ao final  do  evento certificado,  desde que 
cumpram o regulamento da categoria.

Os  trabalhos  que  forem  premiados  por  mérito  terão  espaço  no  jornal  da 
Faculdade de Viçosa, edição especial. Além deles, serão publicados os títulos dos 
demais trabalhos apresentados.

No  site  da  faculdade  de  Viçosa  será  criado  um  link  em  que  serão 
disponibilizados todos os trabalhos para consulta e download.

A escolha dos trabalhos com mérito

A comissão organizadora convidará membros da Faculdade de Viçosa, e de 
outras instituições para selecionarem os melhores trabalhos nos seguintes quesitos:

a)  Mérito Talento:  trabalho que demonstrar a capacidade do estudante de 
inovar em seu universo acadêmico e profissional;
b)  Mérito Responsabilidade Social: trabalho cujos resultados contribuíram 
para a melhoria da qualidade de vida de pessoas da comunidade;
c)  Mérito  Empreendedorismo:  trabalho  que  apresenta  idéia  e  conceitos 
novos a serem implantados, com destaque econômico e social.
d)  Mérito Orientador (Medalha Manoel Vieira):  homenagem ao professor 
por sua dedicação, apoio,  persistência e acompanhamento aos estudantes 
que desenvolveram trabalhos para apresentação no evento.



FACULDADE DE VIÇOSA
MOSTRA ACADEMICA 2008

Faça a diferença: mostre seu talento
(exemplo de resumo)

VIABILIDADE SOCIAL DA APRESENTAÇAO DE TRABALHOS ACADEMICOS

Vivianne Delfino Albuquerque Andrade1

Maria Vanderléa Queiroz2

Iniciou-se a realização deste estudo para responder a uma série de inquietudes que 
surgiram das discussões ocorridas nos eventos promovidos na instituição,  assim 
como a percepção dos empresários, divulgada nos meios de comunicação, sobre o 
potencial  dos  estudantes  para  ocuparem  postos  de  trabalho  e  contribuir  para 
solucionar problemas sociais. Durante sua vida acadêmica, o estudante é levado a 
construir seu conhecimento de forma crítica e reflexiva para se tornar um profissional 
competente,  criativo  e  diferenciado.  Há,  no  entanto,  no  meio  acadêmico,  pouco 
estímulo  para  que  os  estudantes  divulguem  seus  trabalhos.  O  objetivo  geral 
compreendeu foi verificar o alcance dos resultados dos trabalhos apresentados na 
Faculdade  de  Viçosa  na  população  regional.  Adotou-se  uma  abordagem 
quantitativa,  em  que  se  contabilizou  os  trabalhos  disponíveis  na  biblioteca  da 
instituição, que foram elaborados no período de 2005 a 2007, e questionário enviado 
as instituições em que os trabalhos foram realizados para obter informações sobre o 
conhecimento,  ou  desconhecimento  da  produção  acadêmica,  se  obtiveram 
informações sobre o estudo realizado e sua instituição e se foi criada possibilidade 
de trabalho para o estudante após a realização do estudo. Verificou-se que 93% não 
conheciam os resultados dos demais trabalhos realizados pelos estudantes, 36% 
das instituições se interessaram pelos resultados dos trabalhos, e que 22% delas 
convidaram  os  autores  dos  projetos  para  atuarem  como  colaboradores.  Nesse 
sentido,  conclui-se  que a apresentação de trabalhos acadêmicos pode contribuir 
para  melhorar  a  visibilidade  social  e  profissional  dos  estudantes  dos  cursos  da 
Faculdade de Viçosa.

Palavras-chaves: produção acadêmica, 

Financiado por: FDV

1 Professora dos cursos de Pedagogia, Sistemas de Informação e Pós-graduação em Supervisão Escolar da 
Faculdade de Viçosa, Doutora em Economia Aplicada
2 Coordenadora e Professora do curso de Sistemas de Informação da Faculdade de Viçosa, Mestre em Ciência da 
Programação 



FACULDADE DE VIÇOSA
MOSTRA ACADEMICA 2008

Faça a diferença: mostre seu talento
(exemplo de artigo)

VIABILIDADE SOCIAL DA APRESENTAÇAO DE TRABALHOS ACADEMICOS

Vivianne Delfino Albuquerque Andrade3

Maria Vanderléa Queiroz4

RESUMO

INTRODUÇAO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

3  Professora dos cursos de Pedagogia, Sistemas de Informação e Pós-graduação em Supervisão 
Escolar da Faculdade de Viçosa, Doutora em Economia Aplicada
4 Coordenadora e Professora do curso de Sistemas de Informação da Faculdade de Viçosa, Mestre 
em Ciência da Programação 


