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- CHAMADA DE TRABALHOS -

A Sessão de Comunicações reunirá projetos e trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, em andamento 
ou já concluídos, no formato de artigos, que devem ser apresentados por um dos autores, em forma de 
comunicações orais e/ou por meio de pôsteres. 
O principal objetivo da Sessão de Comunicações é servir como painel dos projetos de desenvolvimento 
e das pesquisas que alunos, professores e outros profissionais têm desenvolvido nas áreas relacionadas 
com os cursos da Faculdade de Viçosa (Graduação: Gestão de Negócios, Comércio Exterior, Sistemas 
de  Informação,  Normal  Superior  e  Pedagogia;  Pós-graduação  “lato-sensu”:  Supervisão  Escolar, 
Psicopedagogia Institucional e Gestão Ambiental).

Alunos, professores e outros profissionais, estão todos convidados a submeter  artigos dos 
trabalhos que vêm desenvolvendo ou já desenvolveram, nas áreas relacionadas com os cursos 

oferecidos pela Faculdade de Viçosa.
Além desta Sessão de Comunicações, a Semana Acadêmica contará também com painel de discussões, 
palestras,  mini-cursos,  exposições  fotográficas,  vídeo  clube,  etc.  Mais  informações  no  site 
www.fdvmg.edu.br/SemanaAcademica2007, a partir de 09/04/2007.

SUBMISSÃO DOS ARTIGOS
A submissão dos  artigos deve ser  feita,  também a partir  de 09/04/2007, através do próprio site  do 
evento: www.fdvmg.edu.br/SemanaAcademica2007 .
Serão aceitos artigos nas seguintes categorias:

• artigos  técnicos:  abordando trabalhos  de pesquisa em andamento,  resultados  de pesquisas  já 
concluídas ou surveys, escritos por alunos, bolsistas, técnicos, professores ou profissionais; 

• artigos sobre trabalhos de conclusão de curso: em andamento ou concluídos recentemente; 
• artigos de aplicações ou casos: abordando aplicações em casos reais e interessantes. 

Os artigos devem ser escritos em português, seguindo as definições apresentadas na sessão FORMATO 
DOS ARTIGOS, logo a seguir.
Os artigos serão avaliados por um corpo de revisores e aqueles selecionados devem ser apresentados 
oralmente e/ou por meio de pôsteres, durante o evento. Para a apresentação em pôsteres, além do artigo 
em uma das categorias acima, um artigo resumido também deve ser apresentado, já diagramado para a 
confecção do pôster. 
Os  autores  deverão  indicar  qual  forma  de  apresentação  pretendem utilizar:  comunicação  oral  e/ou 
pôster, podendo um mesmo trabalho ser apresentado em ambas as formas.
Autores que tiverem seus artigos aprovados devem submeter uma versão final, com eventuais correções. 
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FORMATO DOS ARTIGOS
Todos os artigos deverão ser apresentados em até 6 páginas de tamanho A4, com fonte Times ou Times 
New Roman, tamanho 11pt. A estrutura do artigo deve conter as seguintes partes: título, autores, e-
mails,  resumo,  palavras-chaves  (máximo  5),  introdução,  metodologia,  resultados  e  conclusão  (ou 
resultados esperados), referências bibliográficas.
No caso de apresentação por meio de pôster, além do artigo, os autores deverão fornecer também o 
trabalho resumido, em uma única folha de papel A4, com fonte Times ou Times New Roman, tamanho 
mínimo 8pt, conforme sua formatação para pôster. A estrutura do artigo resumido deve contemplar as 
seguintes partes: título, autores, e-mails, introdução, metodologia, resultados e conclusão (ou resultados 
esperados); referências.   
Os  artigos  devem  ser  escritos  em  conformidade  com  as  normas  descritas  no  artigo  “Regras  para 
Elaboração de Artigos”, disponível em  http://correio.fdvmg.edu.br/downloads/SemanaAcademica2007 

INSCRIÇÕES
Pelo  menos  um dos  autores  de  artigos  aprovados  para  apresentação  deverá  efetuar  a  inscrição  na 
Semana Acadêmica da FDV.

O não pagamento da taxa de inscrição implicará a desqualificação do artigo e sua conseqüente exclusão 
dos anais do evento.

DATAS IMPORTANTES 

Submissão de artigos:      Até 25/abril/2007.

Avaliação dos artigos:  25/abril a 28/abril/2007

Resultado das avaliações:      30/abril/2007

Envio da versão final (para elaboração dos anais):      05/maio/2007

COORDENAÇÃO
Comissão Coordenadora:

- Professores:  Manoel Vieira (presidente)
                            Maria Vanderléa de Queiroz
                            Camila Vitarelli
                            Viviane Andrade
                             Jose Roberto 
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