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A Comissão Organizadora do I SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FAS faz saber que estarão abertas, 
no período de 06 a 24 de Maio de 2019, as inscrições para envio de E-pôsteres para o evento 
retro referido. 
 
1. DO TEMA: 
1.1 O tema norteador será “Tendências em contabilidade e finanças: para onde estamos 
indo?”. O trabalho deverá versar sobre as áreas de ciências contábeis, administração, turismo 
e afins, aplicadas ou potencialmente aplicáveis ao contexto regional.   
 
 
2. DOS OBJETIVOS: 
2.1 O SEMINÁRIO DE PESQUISA DA FAS têm como objetivo geral o compartilhamento de 
conhecimento no eixo pesquisa, ensino e extensão e como objetivos específicos: 
 

 Discutir temas atuais ligados à área de ciências contábeis, administração, turismo e 
afins; 

 Expor casos de sucesso; 

 Compartilhar lições aprendidas na área; 

 Disseminar resultados de pesquisas; 

 Ampliar o escopo de conhecimento dos participantes; 

 Aproximar-se da sociedade local. 
 
3. DO E-PÔSTER 
3.1 Entende-se por E-pôster um recurso visual a partir do qual o pesquisador apresenta por 
meio de uma projeção digital uma síntese das informações mais relevantes da pesquisa 
realizada ou em andamento. 
3.2 Os trabalhos deverão ser exclusivos dos autores inscritos. 
3.3 Poderão ser enviados projetos de pesquisa, pesquisas concluídas ou relatos de casos. 
3.4 O prazo final para envio dos E-pôsteres será o dia 24 de Maio de 2019, até às 23 horas e 59 
minutos, devendo ser enviados para o e-mail seminariodepesquisafas@outlook.com.  
3.6 Os E-pôsteres selecionados para apresentação oral deverão ter 03 (três) slides e obedecer 
às orientações fixadas no ANEXO I, correspondente ao “MODELO E-PÔSTER  I SEMINÁRIO DE 
PESQUISA DA FAS ”.  
 
4. DOS AUTORES 
4.1 Serão admitidos E-pôsteres com no máximo 05 autores, com a indicação de um professor 
orientador. 
4.2 Só poderão submeter E-pôsteres os autores devidamente inscritos para participar no “I 
SEMINÁIO DE PESQUISA DA FAS”. 
 
 
 
5. DA AVALIAÇÃO  
5.1 Os trabalhos serão avaliados por uma comissão de professores do curso de Ciências 
Contábeis da Faculdade do Seridó. 



5.2 Apenas os trabalhos selecionados serão expostos durante o “I SEMINÁRIO DE PESQUISA DA 
FAS”.
5.3 Caberá aos autores a responsabilidade de consultar na página do facebook e site da 
“Faculdade do Seridó-FAS” o resultado dos pôsteres aprovados, a ser publicado em 27 de Maio 
de 2019, juntamente com as informações pertinentes ao ensalamento. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO  
6.1 A apresentação dos E-pôsteres realizar-se-á no dia 31 de Maio de 2019, no horário de 
16:30h às 18:00h. 
6.2 O tempo de apresentação será no máximo de 10 minutos para cada trabalho. 

 

7. DOS DIREITOS AUTORAIS 
7.1 Os participantes se responsabilizarão pela existência de direitos de imagem a terceiros e de 
qualquer possível reclamação por direitos de imagem. 
7.2 Os participantes cedem à FAS os direitos de utilização e divulgação dos E-pôsteres 
apresentados em atividades relacionadas diretamente com o evento. 
7.3 A utilização e difusão por parte da organização do evento se realizará sempre 
mencionando o(s) autor(es).  
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 O não cumprimento de qualquer regra deste regulamento poderá causar, a critério da 
organização, a desqualificação do(s) trabalho(s) e, consequentemente, do(s) respectivo(s) 
participante(s). 
8.2. O ato de submissão de E-pôster (es) neste evento implica na aceitação e concordância 
com todos os itens deste regulamento. 
8.3 Os trabalhos serão certificados por grupos de autores. 
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