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 IV SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA ÍTALO 

Online 

I Fórum Internacional da Ítalo  

Conferência internacional sobre imunização 

Conferencistas: 

Prof. Dr. Jarrat L. Jordan (Ph.D) 

 Diretor Sênior de Inovação Científica da Jonhson & Johnson (EUA) 

Profª. Ma. Andrea Jordan 

 Especialista em Ciências Biomédicas 

 

 Regulamento 

 

Art. 1.º OBJETIVOS DO SIMPÓSIO. 

I - Estimular a pesquisa perante os acadêmicos de cursos de graduação da 
ÍTALO, objetivando a formação integral do discente, conduzida pela reflexão e 
criatividade. 

II - Introduzir o universitário no domínio do método científico e no aprendizado 
de técnicas específicas de investigação. 

III -Disseminar entre os alunos a ideia de continuidade de formação na futura 
atividade profissional. 

IV - Contribuir para o surgimento e consolidação de grupos consistentes de 
pesquisa, mediante opções e contatos interdisciplinares. 

V -Criar condições favoráveis para o incremento da produção e divulgação de 
resultados de pesquisa. 

VI - Desenvolver, em docentes e discentes, a capacidade de criar e renovar a 
metodologia. 

 

 

Art. 2.º DATA, LOCAL DO SIMPÓSIO e  INSCRIÇÕES. 

I - Data de Realização: 30 de Outubro de 2021, sábado, manhã e tarde. 

II - Local: Salas online. 

III - Período de inscrições dos trabalhos: 
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a. De 05 de Julho a 16 de Outubro de 2021 

IV – Os resultados da pré-seleção e a notificação de aceitação dos trabalhos 
ocorrerão nos seguintes períodos: 

a. 20 de outubro de 2021 

V. As inscrições serão feitas pelo link Simpósio IC no portal da IES, no qual  
haverá campos para dados  do aluno, do orientador e inserção das cópias (com 
identificação) e (‘cega’ - sem identificação dos autores e  do orientador) do 
trabalho. 

 

Art.3.º PARTICIPANTES DO SIMPÓSIO. 

Podem participar deste Simpósio Alunos ÍTALO e Orientadores ÍTALO: 

II - Os trabalhos inscritos no Programa de Iniciação Científica - PIC 2021.2 que 
quiserem participar na categoria ¨trabalho em andamento¨ do Simpósio 
poderão fazê-lo mediante inscrição nos prazos determinados neste 
regulamento. 

II -Para participar do Simpósio de Iniciação Científica, os acadêmicos deverão 
atender aos seguintes requisitos: 

a.Estar regularmente matriculado e frequentando cursos ofertados pela ÍTALO, 
exceto aqueles que, durante o período de inscrição deste Simpósio, estiverem 
cursando os últimos períodos de seus cursos. 

b.Ser egresso da IES, tendo concluído o seu curso em 2021.1 

c. Alunos de outras Instituições de Ensino Superior mediante pagamento de 
taxa de R$ 20,00 (vinte reais).  

 

II - São requisitos essenciais para os orientadores: 

b.Possuir titulação acadêmica de especialista, mestre ou doutor. 

 

Art. 4.º NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS. 

I - A inscrição dos trabalhos será na área temática que melhor se adequará 
escolha do(s) autor(es), sendo que as áreas do conhecimento aqui propostas 
são: 

II - Ciências da Saúde e Biológicas (Saúde). 

III - Ciências Humanas (Educação). 

IV - Ciências Sociais Aplicadas (Negócios e Tecnologia). 

V - Poderão ser submetidos para análise trabalhos decorrentes de experiências 
ou relato de experiências ou estudos de casos inéditos/originais, os quais, caso 
aprovados, serão apresentados ou em sessões orais ou em pôsteres. 

VI - Os trabalhos de pesquisa científica referem-se a investigações acadêmicas 
concluídas ou em andamento que atendam os preceitos éticos, teórico-
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conceituais, metodológicos e que apresentem consistência analítica. Os relatos 
de experiência ou de estudo de casos são trabalhos descritivos/reflexivos 
fundamentados, que envolvem a socialização de ações e atividades práticas 
profissionais e/ou institucionais. 

VII -Os trabalhos realizados com seres humanos ou animais, cujo delineamento 
seja de intervenção e/ou experimentais, devem comprovar que foram 
aprovados por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), informando no trabalho 
o número de protocolo desta aprovação. Em casos de trabalhos em que a 
coleta de dados foi realizada apenas por meio de entrevistas ou naqueles em 
que a abordagem realizada com pessoas tenha sido de cunho educativo, será 
aceito a menção no trabalho do uso do TCLE (Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido) como requisito ético de participação no Estudo/pesquisa. 

VIII - Cada autor poderá inscrever somente 1 (um) trabalho como primeiro autor 
em cada formato (apresentação oral ou pôster), e desde que esses trabalhos 
tratem de conteúdos diferentes, sendo que não há limite de participação como 
co-autor de trabalhos. 

IX - Para cada trabalho apresentado, será emitido um único certificado com o 
nome de todos os autores. 

X - Os autores indicarão a modalidade de apresentação (Oral ou Pôster), mas, 
todavia, fica ao encargo da Comissão de Avaliação de Trabalhos a definição e 
a divulgação da forma de apresentação dos trabalhos. 

XI - A grafia dos nomes do(s) autor(es) e a revisão ortográfica do texto é de 
inteira responsabilidade dos mesmos, de modo que não será permitida a 
realização de correções após a submissão do trabalho. 

 

 

Art.5.º AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS. 

I - Os trabalhos submetidos serão avaliados pela Comissão Organizadora do 
Simpósio, e os selecionados estarão classificados para as apresentações 
durante o Simpósio. 

a. No e-mail encaminhado para o inscrito com a aceitação de seu trabalho 
a comissão organizadora determinará em que sala virtual o trabalho será 
apresentado 

II - Os vencedores serão anunciados no encerramento do Simpósio. 

 

 

Art.6.º CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS TRABALHOS. 

I. Os critérios de seleção dos trabalhos seguirão o que está explicitado 
nas normas de apresentação, constante dos anexos deste edital. 

a. Normas para apresentação dos trabalhos de Ciências da Saúde e 
Biológicas (Saúde). 
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b. Normas para apresentação dos trabalhos de Ciências Humanas 
(Educação). 

c. Normas para apresentação dos trabalhos  de Ciências Sociais 
Aplicadas (Negócios e Tecnologia). 
 

 

II. Toda a avaliação dos trabalhos será feita pelos docentes designados para a 
sua análise. 

III - A Seleção considerará os seguintes critérios: 

a. Clareza dos objetivos. 

b. Adequação da metodologia. 

c. Lógica e articulação do desenvolvimento e escrita científica. 

d. Consistência do desenvolvimento/resultados/discussão, da conclusão 
e/ou das considerações finais. 

e. Pertinência das fontes consultadas em conformidade com a área de 
pesquisa. 

f. Coerência dos textos em relação a cada um dos itens individualmente 
considerados: Resumo, Introdução, Objetivos, Metodologia, 
Desenvolvimento/Resultados, conclusão e/ou considerações finais e 
referências bibliográficas. 

 

Art.7.º APRESENTAÇÃO 

I - Na apresentação serão avaliados os seguintes critérios dos trabalhos, seja 
em sala ou em painel: 

a. Domínio do conteúdo. 

b. Relação do trabalho escrito com a apresentação oral. 

c. Objetividade e clareza na apresentação. 

d. Determinação nas respostas às questões formuladas pelo avaliador. 

e. A nota será composta pela soma da nota da avaliação de conteúdo 
juntamente àquela obtida na apresentação presencial. 

 

 

Art. 8.º APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS. 

I - Os trabalhos submetidos ao Simpósio serão avaliados na Seleção e aqueles 
que forem aceitos estarão classificados para a fase de Apresentações, que 
ocorrerão durante Simpósio. 
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Art.9.º CONSIDERAÇÕES SOBRE A APRESENTAÇÃO  

I - No ato da inscrição o Autor fica ciente que o Simpósio funciona no formato 
100% ONLINE, isto é, você poderá assistir de qualquer lugar, basta um 
computador, tablet ou smartphone com acesso a internet. Nos dias que 
antecederão o simpósio A comissão organizadora enviará o link da sala de 
transmissão das apresentações para o email utilizado no cadastro, para que 
você possa participar. 

 

II - As apresentações serão distribuídas em Sessões com duração de 1h ou 
1h30 cada uma. 

III - Durante cada sessão serão apresentados diversos trabalhos na ordem em 
que a comissão solicitar. 

IV - O Gradeamento, que será divulgado no portal da IES – pesquisa, definirá 
em qual horário e Sessão cada trabalho será apresentado. 

V - Qualquer um dos Autores que estiver inscrito (apenas um) deverá fazer a 
apresentação obrigatória, sendo que os outros Autores poderão estar 
presentes na sala virtual, mas, não poderão se manifestar, eis que, vale frisar, 
apenas um deve apresentar. 

 

 

Art.10. APRESENTAÇÕES EM SALA. 

I -O Autor que fará a apresentação deverá permanecer na sala predeterminada 
enquanto durar a sessão para a qual foi definida a sua apresentação. 

II-O Autor dentro do horário predeterminado para a sua Sessão, terá 10(dez) 
minutos para a sua apresentação, seguidos de 5 (cinco) minutos para 
responder aos questionamentos do Avaliador. 

 

Art. 11. PREMIAÇÃO. 

I -Haverá três categorias de prêmios, nas quais os melhores trabalhos serão 
agraciados com menção honrosa e prêmios em dinheiro da seguinte forma: 

II - Para o melhor trabalho em andamento individual, o qual fará jus a uma 
premiação de R$ 400,00. 

III - Para o melhor trabalho concluído individual, o qual fará jus a uma 
premiação de R$ 500,00. 

IV - Para o melhor trabalho concluído em grupo, o qual fará jus a uma 
premiação de R$ 600,00. 

V - Para o melhor trabalho em andamento em grupo, o qual fará jus a uma 
premiação de R$ 500,00. 
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Art. 12. NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS. 

I -Os trabalhos deverão estar formatados de acordo com as seguintes normas 
técnicas: margens superior e esquerda 3 cm, direita e inferior 2 cm; 
espaçamento 1,5 entre linhas (exceção para citações diretas com mais de três 
linhas); fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12 (exceção para citações 
diretas com mais de três linhas, que deverão ser em tamanho 10 ou 11). 

II -Todos os trabalhos deverão ser enviados em dois arquivos diferentes, 
ambos em PDF, sendo um com a identificação dos autores e outro sem a 
identificação dos autores (cópia cega) para efeitos de avaliação isenta e 
imparcial que, caso não seja enviada, acarretará na desclassificação do 
trabalho. 

III-Em ambos (identificado e cópia cega) deve inserir o título (centralizado e 
negrito), após o título inserir nomes dos autores (alinhamento à direita, exceto a 
cópia cega) e, em nota de rodapé, indicar formação acadêmica e titulação do 
orientador (exceto a cópia cega), área do conhecimento à qual está vinculado e 
e-mail do autor principal (exceto a cópia cega). 

 

IV- Quanto aos trabalhos em andamento: 

a. O resumo deverá ter no máximo 300 palavras. 

b. A estrutura do resumo deverá conter, obrigatoriamente: problematização da 
pesquisa; objetivo; procedimentos metodológicos e resultados parciais. 

c. Inserir o texto do resumo (justificado) em parágrafo único, recuo de 1,25 cm 
apenas na primeira linha. 

d. Inserir no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) palavras-chave, com suas 
letras iniciais em letra maiúscula e separadas por ponto e vírgula. 

e. O trabalho em andamento deverá ter no mínimo 3 (três) e no máximo 5 
(cinco) páginas, incluindo a primeira página com resumo, incluindo as 
referências bibliográficas, e incluindo os anexos e apêndices, caso 
presentes e/ou necessários. 

f. Em seguida ao resumo, após 2 (dois) espaços, iniciar o texto da pesquisa. 

g. A introdução deverá apresentar: contextualização do problema, justificativa e 
hipótese(s) (se for o caso). Majoritariamente a introdução deve ser escrita de 
acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)/NBR 
10520:2002 ou manual de trabalhos acadêmicos da Ítalo. 

h. O objetivo deve estar em um parágrafo e deve estar escrito com o verbo no 
infinitivo apresentando, de forma clara, a intenção da pesquisa. 

i. Na metodologia, caracterizar as concepções teóricas que apoiaram o método 
e a operacionalização ou procedimentos (técnicas) adotados para realização 
com vistas aos resultados. Indicar a proposta (exploratória, descritiva ou 
explicativa); a abordagem (revisão da literatura, qualitativa, quantitativa ou 
relato de experiência ou estudo de caso); procedimentos pertinentes 
(entrevistas, tipos de análises estatísticas, análise de documentos, análise de 
discursos). 
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j. Resultados parciais do trabalho/desenvolvimento: demonstrar aporte teórico e 
revisão bibliográfica em concordância com o objeto de pesquisa em andamento 
e/ou resultados iniciais. 

k. Inserir as referências bibliográficas ao final do trabalho, devendo ser 
apresentadas segundo a ABNT/NBR 14724:2003 ou manual de trabalhos 
acadêmicos UNIÍTALO. 

 

V-Para os trabalhos concluídos: 

a.O resumo deverá ter no máximo 500 palavras. 

b.A estrutura do resumo deverá conter, obrigatoriamente: problematização da 
pesquisa; objetivo; procedimentos metodológicos, resultados principais e 
conclusão. 

c.Inserir texto do resumo (justificado), em parágrafo único, recuo de 1,25 cm 
apenas na primeira linha.  

d.Inserir no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) palavras-chave, com suas 
iniciais em letra maiúscula e separadas por ponto e vírgula.  

e. O trabalho concluído deverá ter no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) 
páginas, incluindo a primeira página com resumo, incluindo as páginas das 
referências bibliográficas e incluindo os anexos e apêndices caso presentes 
e/ou necessários. 

f.Em seguida ao resumo, após 2 (dois) espaços, iniciar o texto da pesquisa. 

g.A introdução deverá apresentar: contextualização, problema, justificativa e 
hipótese (s) (se for o caso). Majoritariamente a introdução deve ser escrita em 
citações de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas)/NBR 10520:2002 ou manual de trabalhos acadêmicos UNIÍTALO. 

h.O objetivo deve estar em um parágrafo e deve estar escrito com o verbo no 
infinitivo apresentando, de forma clara, a intenção da pesquisa. 

i. Na metodologia, caracterizar as concepções teóricas que apoiaram o método 
e a operacionalização ou procedimentos (técnicas) adotados para realização 
com vistas aos resultados. Indicar a proposta (exploratória, descritiva ou 
explicativa); a abordagem (revisão da literatura, qualitativa, quantitativa ou 
relato de experiência ou caso); procedimentos pertinentes (entrevistas, tipos de 
análises estatísticas, análise de documentos, análise de discursos). 

j. Desenvolvimento do trabalho: demonstrar aporte teórico e revisão 
bibliográfica em concordância com o objeto de pesquisa; bem como os 
resultados, discussões, conclusão e/ou considerações finais. 

k. Inserir as referências bibliográficas ao final do trabalho, devendo ser 
apresentadas segundo a ABNT/NBR 14724:2003 ou manual de trabalhos 
acadêmicos da ÍTALO. 
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Art. 13. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

I - Ao realizar a inscrição, os Autores declararam que estão cientes deste 
regulamento e que concordam com tudo que está estabelecido, sobre o que 
não poderão alegar desconhecimento. Além disso, declaram que estão 
expressamente autorizados, pela Instituição de Ensino em que estão 
matriculados, a participar e ter publicado o seu trabalho, se aceito. 

II - Os Autores autorizam a organização do Simpósio a divulgar os seus nomes 
e títulos dos trabalhos por quaisquer mídias. 

III - Os casos omissos e/ou divergentes nesse Regulamento e/ou na condução 
e/ou em outras situações ligadas e relacionadas ao Evento serão dirimidos pela 
Comissão Organizadora do Simpósio. 

IV - O Comitê de Pesquisa e Iniciação Científica responsável pela organização, 
seleção e avaliação dos trabalhos inscritos no Simpósio de Iniciação Cientifica 
da Ítalo se reserva o direito de  não publicar notas ou qualquer conceito bem 
como acatar pedidos de revisão ou de vistas   dos  trabalhos  não selecionados 

V – Caso haja um número de trabalhos selecionados compatível com o número 
necessário para a publicação de Anais, a Comissão organizadora, se reunirá 
para determinar se haverá tal publicação. 

 

 

 

 

São Paulo, 01 de maio de 2021. 

COMISSÃO ORGANIZADORA IV SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA  
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ANEXOS DO REGULAMENTO DO IV SIMPOSIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA ÍTALO 

 

ANEXO 1 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO AREA DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS E DA SAÚDE 

TÍTULO DO TRABALHO EM ANDAMENTO 

Autor 1 

Autor 2 

Orientador 3 

 

Resumo contendo, obrigatoriamente: problematização da pesquisa; 
objetivo; procedimentos metodológicos e resultados parciais. 

 
PALAVRAS-CHAVES: inserir 3 a 5 palavras com suas letras iniciais em letra 
maiúscula e separadas por ponto e vírgula. 
 
 
INTROUÇÃO  
A introdução deverá apresentar: contextualização do problema, justificativa e 
hipótese(s) (se for o caso).Majoritariamente a introdução deve ser escrita de 
acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) / NBR 
10520:2002 ou Normas para Monografias e Trabalhos Acadêmicos da Ítalo. 
 
OBJETIVO 
O objetivo deve estar em um parágrafo e deve estar escrito com o verbo no 
infinitivo apresentando, de forma clara, a intenção da pesquisa. 
 
METODOLOGIA 
Na metodologia, caracterizar as concepções teóricas que apoiaram o método e 
a operacionalização ou procedimentos (técnicas) adotados para realização com 
vistas aos resultados. Indicar a proposta (exploratória, descritiva ou 
explicativa); a abordagem (revisão da literatura, qualitativa, quantitativa ou 
relato de experiência ou estudo de caso); procedimentos pertinentes 
(entrevistas, tipos de análises estatísticas, análise de documentos, análise de 
discursos). 
 
RESULTADOS PARCIAIS/DESENVOLVIMENTO 
Resultados parciais do trabalho: demonstrar aporte teórico e revisão 
bibliográfica em concordância com o objeto de pesquisa em andamento e/ou 
resultados iniciais. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Inserir as referências bibliográficas ao final do trabalho, devendo ser 
apresentadas segundo a ABNT/NBR 14724:2003 ou Norma para Monografia e 
Trabalhos Acadêmicos UNIÍTALO. 
 
PS. Formação acadêmica e titulação do orientador (exceto a cópia cega), área do 

conhecimento à qual está vinculado e e-mail do autor principal (exceto a cópia cega). 
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ANEXO 2 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO AREA DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS E DA SAÚDE 

 

TÍTULO DO TRABALHO CONCLUÍDO 

Autor 1 

Autor 2 

Orientador 3 

 

Resumo contendo, obrigatoriamente: problematização da pesquisa; 
objetivo; procedimentos metodológicos, resultados principais e conclusão, com 
no máximo 500 palavras. 

 
PALAVRAS-CHAVES: inserir 3 a 5 palavras com suas letras iniciais em letra 
maiúscula e separadas por ponto e vírgula. 
 
 
INTROUÇÃO  
A introdução deverá apresentar: contextualização do problema, justificativa e 
hipótese(s) (se for o caso). Majoritariamente a introdução deve ser escrita de 
acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) / NBR 
10520:2002 ou Normas para Monografias e Trabalhos Acadêmicos da Ítalo. 
 
OBJETIVO 
O objetivo deve estar em um parágrafo e deve estar escrito com o verbo no 
infinitivo apresentando, de forma clara, a intenção da pesquisa. 
 
METODOLOGIA 
Na metodologia, caracterizar as concepções teóricas que apoiaram o método e 
a operacionalização ou procedimentos (técnicas) adotados para realização com 
vistas aos resultados. Indicar a proposta (exploratória, descritiva ou 
explicativa); a abordagem (revisão da literatura, qualitativa, quantitativa ou 
relato de experiência ou caso); procedimentos pertinentes (entrevistas, tipos de 
análises estatísticas, análise de documentos, análise de discursos). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO/DESENVOLVIMENTO 
Demonstrar aporte teórico e revisão bibliográfica em concordância com o 
objeto de pesquisa, fundamentando os resultados encontrados e embasando a 
discussão dos mesmos. 

 
CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apresentar as principais conclusões alcançadas após a avaliação dos 
resultados e comparação com literatura anteriormente publicada. Respondendo 
ao objetivo proposto.  
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Inserir as referências bibliográficas ao final do trabalho, devendo ser 
apresentadas segundo a ABNT/NBR 14724:2003 ou Norma para Monografia e 
Trabalhos Acadêmicos UNIÍTALO. 
 

O texto do trabalho em andamento deverá possuir entre 10 e 15 páginas. 

 

PS. Formação acadêmica e titulação do orientador (exceto a cópia cega), área do 

conhecimento à qual está vinculado e e-mail do autor principal (exceto a cópia cega). 
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ANEXO 3 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO AREA DE 
CIENCIAS HUMANAS (EDUCAÇÃO) 

TÍTULO DO TRABALHO EM ANDAMENTO 

Autores 

Orientador 

Para os autores e orientador incluir nota de rodapé, com a formação acadêmica e titulação do 

orientador (exceto a cópia cega), área do conhecimento à qual está vinculado e e-mail do autor 

principal (exceto a cópia cega) 

 

RESUMO: contendo, obrigatoriamente: problematização da pesquisa; 

objetivos; procedimentos metodológicos, resultados principais e conclusão, 

com no máximo 500 palavras, em texto corrido, contendo apenas um 

parágrafo, o inicial. 

Palavras-chave: inserir 3 a 5 palavras com suas letras iniciais em letra 

maiúscula e separadas por ponto e vírgula. 

 

INTROUÇÃO  

A introdução deverá apresentar:  

Especificação do tema; 

Problema de pesquisa: redigido em forma de pergunta, de forma clara, 

lembrando que este item é que orienta a elaboração do trabalho; e 

Justificativa:  apresentar motivos claros e objetivos para o desenvolvimento e 

hipótese(s) (se for o caso), mostrando a relevância para a área de atuação 

específica.  

 

OBJETIVOS 

Os objetivos, divididos em geral (1 apenas) e específicos (pelo menos 2), 

devem estar escritos com o verbo no infinitivo (ex.: analisar, compreender, 

estudar, identificar, descrever etc.). 

 

METODOLOGIA 
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Na metodologia, caracterizar as concepções teóricas que apoiaram o método e 

a operacionalização ou procedimentos (técnicas) adotados para realização com 

vistas aos resultados. Indicar a proposta (exploratória, descritiva ou 

explicativa); a abordagem (revisão da literatura, qualitativa, quantitativa ou 

relato de experiência ou caso); procedimentos pertinentes (entrevistas, tipos de 

análises estatísticas, análise de documentos, análise de discursos). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Neste item deve constar a base teórica utilizada como fundamentação para o 

tema escolhido. Partindo de conceitos mais abrangentes até conceitos mais 

específicos, com títulos de subitens escritos em negrito, com a primeira letra 

em maiúscula. O desenvolvimento é o maior item do trabalho, por se tratar da 

base conceitual que permitirá a criação e análise da pesquisa de campo 

(quando houver) e análise dos resultados, bem como contribuir para analisar se 

as hipóteses foram confirmadas ou não. 

 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS FINAIS OU PARCIAIS 

Trata-se do procedimento de análise do que foi coletado na pesquisa de 

campo, sempre fundamentado nos conceitos apresentados pelos teóricos que 

foram utilizados como linha de pesquisa no Desenvolvimento. Por tratar-se de 

trabalho em andamento, apresentar os resultados (se já houverem) 

encontrados até o momento da realização do artigo. 

 

REFERÊNCIAS 

Inserir as referências bibliográficas ao final do trabalho, devendo ser 

apresentadas segundo a ABNT/NBR 14724:2003 ou Norma para Monografia e 

Trabalhos Acadêmicos UNIÍTALO. Todos e somente os autores que forem 

citados no artigo devem, obrigatoriamente, ser elencados nas referências. 

 

O texto do trabalho final deverá conter de 10 e 15 páginas. 
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ANEXO 4 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO AREA DE 
CIENCIAS HUMANAS (EDUCAÇÃO) 

TÍTULO DO TRABALHO CONCLUÍDO 

Autores 

Orientador 

Para os autores e orientador incluir nota de rodapé, com a formação acadêmica e titulação do 

orientador (exceto a cópia cega), área do conhecimento à qual está vinculado e e-mail do autor 

principal (exceto a cópia cega) 

 

RESUMO: contendo, obrigatoriamente: problematização da pesquisa; 

objetivos; procedimentos metodológicos, resultados principais e conclusão, 

com no máximo 500 palavras, em texto corrido, contendo apenas um 

parágrafo, o inicial. 

Palavras-chave: inserir 3 a 5 palavras com suas letras iniciais em letra 

maiúscula e separadas por ponto e vírgula. 

 

INTROUÇÃO  

A introdução deverá apresentar:  

Especificação do tema; 

Problema de pesquisa: redigido em forma de pergunta, de forma clara, 

lembrando que este item é que orienta a elaboração do trabalho; e 

Justificativa: apresentar motivos claros e objetivos para o desenvolvimento e 

hipótese(s) (se for o caso), mostrando a relevância para a área de atuação 

específica.  

 

OBJETIVOS 

Os objetivos, divididos em geral (1 apenas) e específicos (pelo menos 2), 

devem estar escritos com o verbo no infinitivo (ex.: analisar, compreender, 

estudar, identificar, descrever etc.). 

 

METODOLOGIA 
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Na metodologia, caracterizar as concepções teóricas que apoiaram o método e 

a operacionalização ou procedimentos (técnicas) adotados para realização com 

vistas aos resultados. Indicar a proposta (exploratória, descritiva ou 

explicativa); a abordagem (revisão da literatura, qualitativa, quantitativa ou 

relato de experiência ou caso); procedimentos pertinentes (entrevistas, tipos de 

análises estatísticas, análise de documentos, análise de discursos). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Neste item deve constar a base teórica utilizada como fundamentação para o 

tema escolhido. Partindo de conceitos mais abrangentes até conceitos mais 

específicos, com títulos de subitens escritos em negrito, com a primeira letra 

em maiúscula. O desenvolvimento é o maior item do trabalho, por se tratar da 

base conceitual que permitirá a criação e análise da pesquisa de campo 

(quando houver) e análise dos resultados, bem como contribuir para analisar se 

as hipóteses foram confirmadas ou não. 

 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Trata-se do procedimento de análise do que foi coletado na pesquisa de 

campo, sempre fundamentado nos conceitos apresentados pelos teóricos que 

foram utilizados como linha de pesquisa no Desenvolvimento. 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentar as principais conclusões alcançadas após a avaliação dos 

resultados e comparação com a literatura anteriormente utlizada. Neste mesmo 

item deverá constar se os objetivos foram alcançados e se as hipóteses foram 

confirmadas, negadas ou confirmadas em parte. 

 

REFERÊNCIAS 

Inserir as referências bibliográficas ao final do trabalho, devendo ser 

apresentadas segundo a ABNT/NBR 14724:2003 ou Norma para Monografia e 

Trabalhos Acadêmicos UNIÍTALO. Todos e somente os autores que forem 

citados no artigo devem, obrigatoriamente, ser elencados nas referências. 

 

O texto do trabalho final deverá conter de 10 e 15 páginas. 



 

17/21 
 

 

ANEXO 5 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO AREA DE 
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (NEGÓCIOS E TECNOLOGIA) 

TÍTULO DO TRABALHO EM ANDAMENTO 

 

 

1 - Apresentação do Tema/Problema / Hipótese 

O estudo de caso deverá apresentar o tema a ser investigado, acompanhado 

do problema de pesquisa, este, deve ser redigido na forma de pergunta, 

contudo deve ser claro, preciso e viável para respectiva resposta que será 

norteada pela hipótese. Estas devem ou não ser confirmadas, uma vez que as 

mesmas tendem a ser refutadas ou confirmadas no processo de investigação 

da pesquisa.  

 

2 – Objetivos: 

Devem expressar claramente aquilo que o pesquisador pretende conseguir 

com sua investigação. Recomendam-se entre um ou dois objetivos descritos 

com o verbo no infinitivo: apresentar, analisar, prever, identificar, descrever, 

etc.  

 

3 – Justificativa 

A justificativa de um projeto consiste em apresentar motivos claros e 

consistentes para o desenvolvimento de pesquisa a respeito do tema 

específico (ou do objeto geral) escolhidos. Neste quesito deve aparecer a 

relevância social do tema escolhido.  

 

4 – Metodologia 

É a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação 

desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa. O projeto deverá 

informar o tipo de pesquisa (métodos) e as ferramentas que serão utilizadas 

(técnica). 
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5 - Diagnósticos Organizacionais 

Submete as organizações a identificar as necessidades e prioridades e sugerir 

soluções necessárias para o eficaz e correto funcionamento das organizações. 

 

6 - Análise ambiental: 

Identificar as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas tanto do meio 

externo como interno, que podem interferir na atuação da empresa. 

 

6.1 – Micro ambiente: 

Identificar as variáveis internas da empresa, ou seja, aquelas que podem ser 

controladas internamente como política interna, recursos humanos ou até 

mesmo relacionando com o microambiente externo como clientes, 

fornecedores, concorrentes e etc. 

 

6.2 – Macro Ambiente 

Analisar a organização (empresa objeto de estudo) inserida por variáveis 

externas mais complexas. O macroambiente é constituído de variantes e forças 

que independem da vontade ou gerência das empresas como: fatores 

econômicos, sociais, demográficos, culturais, políticos, legais e tecnológicos. 

Todos esses fatores podem interferir no funcionamento da organização seja de 

forma positiva ou negativa. 

 

Referências 

Listagem com material bibliográfico utilizado no planejamento e na elaboração 

do projeto de pesquisa. 

(indicadas conforme as normas ABNT/UNIÍTALO) 
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ANEXO 6 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO  AREA DE 
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS (NEGÓCIOS  E TECNOLOGIA) 

 

TÍTULO DO TRABALHO CONCLUIDO 

 

 

1 - Apresentação do Tema/Problema / Hipótese 

O estudo de caso deverá apresentar o tema a ser investigado, 

acompanhado do problema de pesquisa, este, deve ser redigido na forma 

de pergunta, contudo deve ser claro, preciso e viável para respectiva 

resposta que será norteada pela hipótese. Estas devem ou não ser 

confirmadas, uma vez que as mesmas tendem a ser refutadas ou confirmadas 

no processo de investigação da pesquisa.  

 

2 – Objetivos: 

Devem expressar claramente aquilo que o pesquisador pretende conseguir 

com sua investigação. Recomendam-se entre um ou dois objetivos descritos 

com o verbo no infinitivo: apresentar, analisar, prever, identificar, descrever, 

etc.  

 

3 – Justificativa 

A justificativa de um projeto consiste em apresentar motivos claros e 

consistentes para o desenvolvimento de pesquisa a respeito do tema 

específico (ou do objeto geral) escolhidos. Neste quesito deve aparecer a 

relevância social do tema escolhido.  

 

4 – Metodologia 

É a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação 

desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa. O projeto deverá 

informar o tipo de pesquisa (métodos) e as ferramentas que serão utilizadas 

(técnica). 



 

20/21 
 

 

5 - Diagnósticos Organizacionais 

Submete as organizações a identificar as necessidades e prioridades e sugerir 

soluções necessárias para o eficaz e correto funcionamento das organizações. 

 

6 - Análise ambiental: 

Identificar as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas tanto do meio 

externo como interno, que podem interferir na atuação da empresa. 

 

6.1 – Microambiente: 

Identificar as variáveis internas da empresa, ou seja, aquelas que podem ser 

controladas internamente como política interna, recursos humanos ou até 

mesmo relacionando com o microambiente externo como clientes, 

fornecedores, concorrentes e etc. 

 

6.2 – Macroambiente 

Analisar a organização (empresa objeto de estudo) inserida por variáveis 

externas mais complexas. O macroambiente é constituído de variantes e forças 

que independem da vontade ou gerência das empresas como: fatores 

econômicos, sociais, demográficos, culturais, políticos, legais e tecnológicos. 

Todos esses fatores podem interferir no funcionamento da organização seja de 

forma positiva ou negativa. 

 

7 - Soluções apresentadas do problema de pesquisa 

Estes são considerados os resultados parciais ou totais do que foi investigado. 

Esses dados podem ser apresentados em forma de gráficos, tabelas ou outra 

representação simbólica acompanhados de um comentário na forma 

dissertativa.  

 

8 - Contribuição da pesquisa – Considerações Finais 
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Nota-se que é recomendado o uso da terminologia “Considerações Finais”, 

pois na área de negócios, a pesquisa deve ter proposições efetivas 

(Contribuição da pesquisa), bem como possibilidade de continuar a pesquisa 

acerca do tema proposto. 

 

Referências 

Listagem com material bibliográfico utilizado no planejamento e na elaboração 
do projeto de pesquisa. 

(indicadas conforme as normas ABNT/UNIÍTALO) 

 


