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INTRODUÇÃO
No mundo 4.0 você tem de estar no controle de sua jornada.
O mundo 4.0 exige que você se torne protagonista de sua carreira,
fazendo suas escolhas e desenvolvendo sua adaptabilidade. No mundo
4.0, VUCA (Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade), ágil
e em transformação a liderança será ainda mais ágil e seu coração estará
na gestão de talentos e antecipação de tendências.
Nesta realidade, os líderes devem trazer um propósito para
a

organização,

com

humanidade,

promovendo

a

liberdade

e

a

comunicação aberta. No mundo 4.0, a liderança deve engajar cérebros
de seus colaboradores de forma positiva, em exercício contínuo de
construção de autonomia individual. A liderança no Mundo 4.0 deve
construir nas organizações espaços adaptativos, que são contextos
capacitantes e estimulantes para desenvolver competências dinâmicas
e ágeis.
É neste contexto que se enquadra o 4° CIM – CONGRESSO
INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR / IX SEMANA INTEGRADA DE CURSOS
da Faculdade de Agudos.

TEMA
EMPREGABILIDADE E PROFISSÕES DO FUTURO.

OBJETIVO
Ser um espaço qualificado para a difusão, trocas e debates
de investigação multidisciplinar, em âmbitos nacional e internacional,
envolvendo pós-graduação, iniciação científica, egressos, profissionais,
empresas e instituições, a respeito das tendências e inovações tecnológicas,
seus impactos e aplicações na sociedade contemporânea.
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ÁREAS TEMÁTICAS


Administração



Arquitetura e Urbanismo



Biomedicina



Ciências Contábeis



Desempenho Humano



Design



Educação



Engenharias



Ergonomia e Segurança do Trabalho



Gestão



Recursos Humanos



Sistema de informação

PUBLICO ALVO
Profissionais e alunos de graduação e pós-graduação que
desenvolvem pesquisas e/ou atuam nas áreas temáticas do evento.
ALCANCE
Em sua 9° edição, a Semana Integrada de Cursos reúne todo o
corpo discente da FAAG e convidados externos, totalizando um público médio
de 400 pessoas por noite.
O CIM em suas 1°, 2° e 3 edições teve mais de 500 trabalhos
submetidos e 30 apresentados, totalizando um público acadêmico de
aproximadamente 1000 pessoas, que além da comunidade acadêmica da
FAAG, pertenciam, entre outras importantes instituições nacionais à UNESP,
UNICAMP, USP, USC, etc, e internacionais como da Universidade Fernando
Pessoa – Porto e Florida Christian University.
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PROGRAMAÇÃO

06 de maio de 2020

Palestras – em breve programação

07 de maio de 2020

Workshops – em breve programação

08 de maio de 2020

Apresentação de trabalhos
(banner e apresentação oral)

acadêmicos

TRABALHOS ACADÊMICOS
PROGRAMAÇÃO

01 de janeiro de 2020

Início do envio de trabalhos acadêmicos

18 de abril de 2020

Término do envio dos trabalhos acadêmicos

23 de abril de 2020

Divulgação do resultado das avaliações

05 de abril de 2020

Início das inscrições

03 de maio de 2020

Término do prazo de inscrição para publicação
do(s) artigo(s) nos Anais do evento.

03 de maio de 2020

Data final para definição no sistema se o
trabalhos acadêmicos será ou NÃO apresentado,
e quem será o apresentador

4° CIM – CONGRESSO INTERNACIONAL
06 a 08 de maio de 2018 MULTIDISCIPLINAR
IX SIC – SEMANA INTEGRADA DE CURSOS
25 de maio de 2020

Data prevista para
de
dos Certificados On-Line

liberação

01 de julho de 2020

Data prevista para liberação dos ANAIS OnLine

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS
Os Trabalhos poderão ser submetidos em TRÊS tipos de
categorias:
1. Artigo Científico Completo;
2. Artigo TCC – FAAG;
3. Resumo Expandido.
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1. Artigo Científico Completo
 Toda submissão deverá ser feita pela sistema de conferências da FAAG http://revistafaag.com.br/conferencia/index.php/4CIM/4CIM
exclusivamente, conforme o período de inscrições. Lembra-se que cada
artigo deverá ser submetido uma única vez, mesmo que tenha mais de um
autor.
 Serão aceitos artigos científicos de acordo com as áreas temáticas do
Encontro;
 O(s) autor(es) deverão indicar a área temática conforme o assunto do
trabalho;
 Cada trabalho poderá ter, no máximo, 05 (cinco) autores, sendo 1 (um)
autor principal e 04 (quatro) coautores;
 Limita-se até 3 trabalhos por autor principal;
 A primeira submissão deverá ser feita sem fazer referência a qualquer dado
dos autores. Caso seja aprovado será solicitado um novo envio da versão
final que deverá constar os dados dos autores (nomes, instituição, etc.);
 O pagamento da inscrição deverá ser feita POR TRABALHO, podendo esta
ser feita depois de recebida a aprovação do mesmo para participação no
evento;
 Os trabalhos podem ser resultantes de: relatos de experiência ou
pesquisas em andamento ou concluídas;
 Os artigos podem ser apresentados no formato de comunicação oral ou
painel (banner).
2. Artigo TCC - FAAG
 O aluno deverá estar matriculado na disciplina de TCC (pós ou graduação)
e ter feito a escolha do orientador, que obrigatoriamente deverá
acompanhar todo o processo via PORTAL FAAG de acordo com o Manual
do Aluno FAAG. Lembra-se que cada artigo deverá ser submetido uma
única vez, mesmo que tenha mais de um autor;

6

 O envio deverá ser feito pelo aluno, seguindo as regras de submissão
descritas

neste

documento,

exclusivamente

pelo

link

http://revistafaag.com.br/conferencia/index.php/4CIM/4CIM
considerando o período de inscrições definido na página do 4° CIM;
 O trabalho deverá seguir as regras de TCC da FAAG modalidade artigo,
lembrando que:
a. Para alunos de Graduação os trabalhos poderão ser individuais
ou em dupla;
b. Para alunos de Pós-graduação somente são aceitos trabalhos
individuais;
 O trabalho deverá ter entre 15 e 20 páginas;
 A apresentação do trabalho e a publicação nos Anais do CIM estão
condicionadas à aprovação do seu conteúdo por pelo menos dois
integrantes da Comissão Científica e pagamento da taxa de inscrição no 4°
CIM;
 Os trabalhos serão avaliados segundo os seguintes critérios:
a. Qualidade técnico-científica do trabalho: conceitos corretos,
profundidade da abordagem teórica, rigor científico, citação de
referências fundamentais para o tema;
b. Relevância do tema;
c. Originalidade: caráter inédito e inovador do trabalho;
d. Apresentação: clareza do texto, ortografia, formatação do texto,
figuras e tabelas, adequação às especificações;
e. Estrutura: qualidade da estrutura lógica do trabalho, ou seja, a
organização dos tópicos que o compõem.
 A nota final do TCC obedecerá as definições contidas no Manual do aluno,
sendo que a nota da banca corresponderá a média das notas atribuídas
pelos avaliadores e pelo orientador;
 Somente será considerado válido o TCC que for submetido, aprovado e
apresentado oralmente no dia do evento;
 Assim que finalizado o evento o aluno será comunicado da nota que obteve,
que resultará da média das notas atribuídas pelos avaliadores e pelo
orientador, e terá duas alternativas:
a. Considerar a nota atribuída como nota final do TCC;
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b. Solicitar agendamento de banca para nova apresentação oral e
reavaliação do trabalho.
 A primeira submissão deverá ser feita sem fazer referência a qualquer dado
dos autores. Caso seja aprovado será solicitado um novo envio da versão
final que deverá constar os dados dos autores (nomes, instituição, etc.);
 O pagamento da inscrição deverá ser feita POR TRABALHO, podendo esta
ser feita depois de recebida a aprovação do mesmo para participação no
evento.
3. Resumo Expandido
 Toda submissão deverá ser feita pela sistema de conferências da FAAG http://revistafaag.com.br/conferencia/index.php/4CIM/4CIM
exclusivamente, conforme o período de inscrições. Lembra-se que cada
trabalho deverá ser submetido uma única vez, mesmo que tenha mais de
um autor;
 Serão aceitos resumos expandidos de acordo com as áreas temáticas do
Encontro;
 O(s) autor(es) deverão indicar a área temática conforme o assunto do
trabalho;
 Cada trabalho poderá ter, no máximo, 02 (dois) autores, sendo 1 (um)
autor principal e 01 (um) coautor;
 Limita-se até 3 trabalhos por autor principal;
 Os trabalhos podem ser resultantes de relatos de experiência ou pesquisas
em andamento;
 Os resumos expandidos podem ser apresentados no formato de
comunicação oral ou painel (banner);
 A primeira submissão deverá ser feita sem fazer referência a qualquer dado
dos autores. Caso seja aprovado será solicitado um novo envio da versão
final que deverá constar os dados dos autores (nomes, instituição, etc.);
 O pagamento da inscrição deverá ser feita POR TRABALHO, podendo esta
ser feita depois de recebida a aprovação do mesmo para participação no
evento.

8

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS TRABALHOS ACADÊMICOS
Os trabalhos acadêmicos serão submetidos à avaliação da
Comissão Avaliadora que analisará o trabalho de acordo com os seguintes
critérios: relevância do tema, clareza na exposição do problema, dos
objetivos e da metodologia, qualidade na redação, na ordenação das ideias,
atendimento às normas e ineditismo do artigo.
A avaliação dos trabalhos acadêmicos será realizada por pares,
pelo método Double Blind Review, no qual o artigo é avaliado por dois
pareceristas da área que não tem acesso aos nomes dos autores.

ORIENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
Comunicação Oral


As Sessões de Comunicações Orais terão início às 19h30 no dia 08 de
maio de 2020, nas dependências da Faculdade de Agudos – FAAG.



A ordem de apresentação será divulgada previamente com o intuito de
melhor planejamento das atividades.



Antes da comunicação, cada participante deverá se apresentar ao
coordenador da sala e assinar a lista de presenças.



A comunicação pode ser feita apenas por um dos autores do trabalho
inscrito, aprovado e mediante o pagamento de inscrição.



Cada participante da sessão terá até 15 minutos ininterruptos para
apresentar sua comunicação. Após a apresentação, será aberto para
perguntas e comentários do público presente, reservado o tempo de 5
minutos.



Estarão disponíveis em cada sala um notebook e um projetor multimídia.



Os autores receberão certificados de participação e seus artigos serão
publicados no Anais do 4° Congresso Internacional Multidisciplinar da
Faculdade de Agudos, disponibilizado em formato digital no site do
evento.

Apresentação De Painel
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As apresentações serão feitas em sessão de painel no dia 8 de maio de
2020, às 19h30 na FAAG.



É obrigatório a participação e permanência de pelo menos 1 (um) dos
autores durante a exposição pelo tempo de 1h30m para responder às
questões do público e da comissão avaliadora da área temática.



O painel deverá ser disponibilizado no local indicado 1 hora antes do início
do evento e retirado somente após as 21h00.



É responsabilidade do autor do trabalho a colocação e retirado do painel.



O painel deve ter linguagem acadêmica, ser autoexplicativo, conforme
modelo apresentado pelo evento, podendo conter ilustrações, tabelas e
gráficos.



O painel deverá ter o tamanho de 0,90m x 1,20m, conforme modelo
(template) disponível do site do evento, e ser identificado com o título do
trabalho (letra inicial maiúscula e demais minúsculas, fonte Arial,
tamanho 60), área temática (letra maiúscula, fonte Arial, tamanho 45) e
os nomes dos autores e o nome da instituição de origem (letra inicial
maiúscula e demais minúsculas, fonte Arial, tamanho 40). Para os títulos
introdução, metodologia ou materiais e métodos, desenvolvimento,
conclusões ou considerações finais e

referências sugere-se letra

maiúscula, fonte Arial, tamanho 40.


Será disponibilizada condições materiais para a exposição do painel.



Os autores receberão certificados de participação e seus artigos serão
publicados no Anais do 4° Congresso Internacional Multidisciplinar da
Faculdade de Agudos, disponibilizado em formato digital no site do
evento.

OBS: Sugere-se que a confecção do painel seja feita somente após o
recebimento de aprovação do trabalho através do site do evento. É
obrigatório que o painel seja confeccionado segundo o padrão estabelecido
para o Encontro.
VALORES
Para que o trabalho seja efetivamente inscrito no 4° Congresso
Internacional Multidisciplinar da Faculdade de Agudos, é necessário o
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pagamento de taxa para cada artigo científico enviado no ato da submissão
e envio do comprovante de depósito para o e-mail.
Profissional: R$ 100,00 por trabalho
Professor / Pós-Graduando (Mestrando/Doutorando) / Graduando:
R$ 50,00 por trabalho
Alunos da FAAG (graduação e pós-graduação): R$ 30,00 por trabalho

DADOS PARA DEPÓSITO
Centro de Ensino Superior de Agudos
CNPJ: 03.251.369/0001-65
Banco Santander
Agência: 0440
Conta Corrente: 13-001476-6

TRABALHOS APROVADOS
Todos os trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do 4º
Congresso Internacional Multidisciplinar da Faculdade de Agudos e os 15
melhores trabalhos avaliados, considerando que o tema seja o
mesmo do 4° CIM – Empregabilidade e profissões do futuro, serão
publicados no Livro do 4º CIM da FAAG.

INFORMAÇÕES GERAIS
Em

caso

de

dúvidas

enviar

e-mail

para

a

Comissão

Organizadora cim@faag.com.br.
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