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1. Objetivo do Congresso:
O 6º Congresso Internacional Multidisciplinar é um evento que
visa o enriquecimento científico e cultural dos participantes. Pauta-se
sobre a promoção de um espaço qualificado a divulgação de
pesquisas multidisciplinares sobre o tema proposto, no âmbito
nacional e internacional, envolvendo pós-graduação, iniciação
científica, egressos, profissionais, empresas e instituições ligadas às
tendências e inovações tecnológicas, seus impactos e aplicações na
sociedade contemporânea.
Por seus objetivos específicos, compreende-se:

•

Reunir pesquisadores nacionais e internacionais em um

evento científico de promoção à investigação multidisciplinar,
fomentando discussões e conclusões a respeito das mutações
sociais, profissionais e culturais da sociedade contemporânea;

•
•

Divulgar a pesquisa científica;
Estimular professores e alunos a desenvolver pesquisas

qualificadas;

•

Incentivar a colaboração entre professores e alunos no

desenvolvimento de projetos e estudos experimentais sob a
perspectiva da inovação;
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•

Criar espaço para a comunidade científica especializada

nas relações de trabalhos contemporâneas apresentar e
discorrer sobre as tendências futuras;

•

Colaborar com a divulgação de bibliografia sobre o

tema.
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2. Histórico
O Congresso Internacional Multidisciplinar teve sua primeira
edição em 2017 e, desde então, mantém sua periodicidade regular,
sendo realizado anualmente. Os temas são proposições decorrentes do
contexto social e cultural contemporâneo ao período de realização do
evento. Em virtude de tal perspectiva, o histórico do evento e de seus
temas consiste em:

• 5º CIM
Wirearquia: Sociedade, Inclusão e Aprendizado Contínuo, 2021;

• 4º CIM
Empregabilidade e Profissões do Futuro, 2020;

• 3º CIM
Educação 4.0, 2019;

• 2º CIM
Inovações Disruptivas: Novos modelos, Impactos e Aplicações, 2018;

• 1º CIM
Cidades Inteligentes, 2017.
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Os downloads dos anais podem ser realizados pela página da
Editora Faag: https://faag.com.br/publicacoes-editora-faag/;
ou acesse pelo QR Code.
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A iniciativa de realização dos eventos foi engendrada em
decorrência da necessidade e da importância de se criar um espaço para
o encontro dos agentes da comunidade científica e, naturalmente, o
compartilhamento de informações, conhecimentos e experiências
investigativas e profissionais.
Por agentes da comunidade científica, a FAAG também entende
o papel dos discentes como geradores do conhecimento elaborado a
partir da síntese do aprendizado procedente da sala de aula e da
aplicação na prática profissional de formação. Nesse processo, a
elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) corrobora com
a formação do pensamento crítico do discente, instigando sua
capacidade analítica de forma objetiva, racional e lógica. Dessa maneira,
oportuniza e aprimora as habilidades exercidas na investigação
científica, desde a escrita até a sua divulgação.
Atendendo a tal metodologia, o congresso emerge como um
ensejo à disseminação do conhecimento engendrado e sintetizado por
meio dos TCCs, o qual se soma à textos de outros pesquisadores, dando
corpo aos anais.
Assim, a publicação dos Anais viabiliza a divulgação de
trabalhos científicos, atualizando o conhecimento e incentivando o
progresso de diversas áreas que se inter-relacionam e se completam.
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3. 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
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4. Público-alvo
Profissionais e alunos de graduação e pós-graduação que
desenvolvem pesquisas e/ou atuam nas áreas temáticas do evento.
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5. Trabalhos Científicos:
ORIENTAÇÕES
Tendo como um de seus objetivos a promoção da pesquisa
científica, o CIM promove a publicação e apresentação de artigos
científicos relacionados ao tema proposto, evidenciando a investigação
multidisciplinar.
Este ano, os trabalhos poderão ser submetidos em três tipos de
categorias:

1. Artigo Científico Completo: trabalho autoral e inédito que apresenta
e discute ideais, métodos, técnicas, processos e resultados inerentes
à investigação de conhecimentos vinculados ao tema do evento.
Este, conforme explicado pela NBR 6022:2018, poderá ser original
ou de revisão, sendo sua estrutura constituída de elementos prétextuais, textuais e pós-textuais;
2.

Artigo TCC – FAAG; trabalhos elaborados por discentes da FAAG

que estão finalizando (ou finalizaram) cursos de graduação ou pósgraduação. Conforme explicado pela NBR 6022:2018 e diretrizes da
faculdade acerca dos padrões de redação do Trabalho de
Conclusão de Curso, o trabalho poderá ser original ou de revisão,
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sendo sua estrutura constituída de elementos pré-textuais, textuais
e pós-textuais;
3.

Resumo Expandido: Conforme a NBR 6028:2003, o resumo

caracteriza-se pela apresentação concisa dos pontos relevantes de
um documento. Trata-se, portanto, de uma exposição sintetizada de
uma investigação com a finalidade de transmitir a ideia centra.
Consiste em um documento único, diferente do resumo comum que
consiste em um tópico dentro de um trabalho.
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6. Submissões e Prazos
As submissões dos trabalhos serão realizadas EXCLUSIVAMENTE
pela plataforma da Revista FAAG até o dia 08 de maio de 2022.
O link de acesso é:
https://revistafaag.com.br/conferencia/index.ph
p/6cim/index/about/submissions#onlineSubmiss
ions.

O link pode ser encontrado na página
do evento no site da FAAG:
https://faag.com.br/6o-congressointernacional-multidisciplina/).
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7. REVISÃO
Os artigos submetidos serão submetidos a uma revisão cega por
pares no formato duplo cego, ou seja, nem os autores nem avaliadores
saberão a identidade um do outro). Por tanto, ao submeter o artigo,
certifique-se de que qualquer informação que possa indicar a
identificação dos autores seja omitida. Esse sistema assegura a
integridade da revisão. Nesse sentido, indicamos as seguintes diretrizes:
•

Exclua (omita) qualquer tipo de identificação dos autores
no documento, incluindo nos agradecimentos;

•

Retire os nomes dos autores ao salvar o artigo em WORD;

A revisão deve focar em orientações e correções que possam
contribuir para a qualidade da pesquisa e da escrita dos artigos. Em
virtude disso, os revisores poderão apontar lacunas nos artigos que
necessitem de maiores explicações ou informações adicionais. Outro
aspecto a ser garantido é a legibilidade, sendo delegado aos revisores
o apontamento de partes textuais de difícil compreensão.
As diretrizes de análise dos revisores envolvem:
•

Estrutura e conteúdo (originalidade);
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•

Contextualização da situação-problema bem como
coerência entre os objetivos, justificativa e relevância
social;

•

Metodologia do trabalho: coerência com os objetivos do
trabalho, fidelidade na aplicação e resultados obtidos;

•

Revisão bibliográfica adequada e atualizada;

•

Discussão coerente e atualizada que dialoga com os
objetivos e resultados mostrados;

•

Adequação ao template do congresso.

A partir de tais diretrizes, caberá ao revisor, se necessário:
•

Fazer comentários construtivos que visam direcionar o
autor em relação à robustez da pesquisa;

•

Indicações de pontos a serem ainda esclarecidos pelos
autores;

•

Indicação de textos que possam contribuir com a
pesquisa;

•

Rastreamento de plágio;

•

Orientar acerca de revisão gramatical e ortográfica.
Observa-se, no entanto, que não cabe ao revisor fazer tal
revisão e, sim, apenas indicá-la em virtude de possíveis
erros.

•

Parecer final: Aprovado, aprovado mediante revisão,
Rejeitado.
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Todas as sugestões atribuídas aos autores serão enviadas online
por meio da plataforma de submissão. Os autores terão cerca de 10 dias
para reenviar o artigo com as devidas revisões. No caso de artigos com
parecer Aprovado mediante revisão, o material será novamente
submetido para revisão. Com base em argumentos sólidos e bem
apresentados, o revisor poderá indicar a Rejeição do artigo em virtude
do não atendimento às demandas da revisão.
Trabalhos enviados fora dos prazos de submissão não serão
aceitos.
Os trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do 6º
CONGRESSO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR (ISSN) da
Faculdade de Agudos mediante pagamento da TAXA DE PUBLICAÇÃO
e APRESENTAÇÃO. Não será obrigatória a apresentação do artigo,
entretanto, a negativa da ação implicará na suspensão do Certificado de
Apresentação, mesmo após efetuado o pagamento da taxa.
Os melhores trabalhos avaliados serão publicados no livro do 6º
CIM (ISBN) da Editora FAAG.
Os trabalhos aprovados e com taxa de inscrição paga poderão ser
apresentados através de apresentação oral presencial. Essa será
realizada no dia 27 de junho de 2022 nas instalações da FAAG. Terão
duração máxima de 15 minutos, sendo 10 minutos de apresentação e 5
minutos para perguntas. O arquivo com a apresentação deverá ser
enviado para o e-mail (arquivo em PDF) do CIM até dia 26 de maio as
23:00hs. A Faculdade irá disponibilizar computador e equipamento
áudio visual.
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Como salientado, a apresentação é opcional, sendo o interesse
pela mesma indicado pelo próprio autor via e-mail (ou sistema da
conferência) após aprovação do trabalho e pagamento da taxa de
publicação e apresentação, até o dia 20 de junho.
E-mail de envio: cim@faag.com.br
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8. DATAS IMPORTANTES
23.03

• Início das submissões de trabalhos acadêmico

08.05

• Prazo final para submissão de trabalhos acadêmicos

21.05

• Divulgação do resultado das avaliações

21.05

• Início das Inscrições para PARTICIPAÇÃO DO EVENTO
• Início do pagamento da TAXA DE PUBLICAÇÃO E APRESENTAÇÃO dos
trabalhos científicos aprovados

22.05

• Início de confirmação do interesse de APRESENTAÇÃO dos trabalhos
aprovados (com taxa de inscrição paga)

02.06

• Fim do prazo de pagamento de taxa de PARTICIPAÇÃO DO EVENTO
• Início do CIM; X SIC – Semana Integrada de Cursos - 1º dia
19:15 h, Faculdade de Agudos

03.06

• CIM; X SIC – Semana Integrada de Cursos - 2º dia
• 19:15 h, Faculdade de Agudos

18.06

• Prazo final para submissão dos trabalhos revisados

26.06

• Prazo final para definição do interesse de Apresentação dos trabalhos
aprovados (com taxa de inscrição paga);
• Prazo final do pagamento da TAXA DE PUBLICAÇÃO E APRESENTAÇÃO dos
trabalhos científicos aprovados;

30.06

• Data prevista para início da liberação do CERTIFICADO ONLINE DE
APRESENTAÇÃO e CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÂO.

02.08

• Data prevista para liberação dos ANAIS (online);

20.09

• Data prevista para lançamento do LIVRO
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9. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE
TRABALHOS CIENTÍFICOS
1. Artigo Científico Completo

•

As

submissões

dos

trabalhos

serão

realizadas

EXCLUSIVAMENTE pela plataforma da Revista FAAG;

•

Cada artigo deverá ser submetido uma única vez, mesmo
que tenha mais de um autor;

•

Serão aceitos artigos científicos condizentes às áreas
temáticas do Congresso;

•

O(s) autor(es) deverá indicar a área temática conforme o
assunto do trabalho;

•

Para a submissão, o trabalho não deverá apresentar
nenhuma referência que possa indicar a autoria (Revisão
Cega). Caso seja aprovado, será solicitado um novo envio
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da versão final que deverá constar os dados dos autores
(nomes, instituição, etc.);

•

O

pagamento

da

TAXA

DE

PUBLICAÇÃO

e

APRESENTAÇÃO deverá ser feito POR TRABALHO;

•

O artigo deverá ser resultante de relatos de experiência ou
pesquisas em andamento ou concluídas; deverá ser
original e inédito;

•
•

O artigo deverá ter entre 8 e 12 páginas;
O artigo deverá seguir o template disponibilizado pela
FAAG;

2. Artigo TCC – FAAG (modalidade exclusiva para discentes
da Faculdade de Agudos)
•

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.
Lembre-se que cada artigo deverá ser submetido uma
única vez, mesmo que tenha mais de um autor;

25

•

As

submissões

dos

trabalhos

serão

realizadas

EXCLUSIVAMENTE pela plataforma da Revista FAAG;
•

Serão aceitos artigos científicos (*TCC) condizentes às
áreas temáticas do Congresso;

•

O(s) autor(es) deverá indicar a área temática conforme o
assunto do trabalho;

•

Para alunos de Graduação os trabalhos poderão ser
individuais ou em dupla; para alunos de Pós-Graduação
somente são aceitos trabalhos individuais (com coautoria
do orientador);

•

Para a submissão, o trabalho não deverá apresentar
nenhuma referência que possa indicar a autoria (Revisão
Cega). Caso seja aprovado, será solicitado um novo envio
da versão final que deverá constar os dados dos autores
(nomes, instituição, etc.);

•

O artigo deverá ser resultante de relatos de experiência ou
pesquisas em andamento ou concluídas; deverá ser
original e inédito;

•

Somente será considerado válido o TCC que for
submetido, aprovado e apresentado oralmente no dia do
evento;
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•

O artigo deverá ter entre 12 e 20 páginas;

•

O artigo deverá seguir o template disponibilizado pela
FAAG;

•

O

pagamento

da

TAXA

DE

PUBLICAÇÃO

e

APRESENTAÇÃO deverá ser feito POR TRABALHO;
•

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:
•

Considerar a nota atribuída como nota final do
TCC;

•

Solicitar agendamento de banca para nova
apresentação oral e reavaliação do trabalho

3. Resumo expandido
•

As

submissões

dos

trabalhos

serão

realizadas

EXCLUSIVAMENTE pela plataforma da Revista FAAG;
•

O(s) autor(es) deverá indicar a área temática conforme o
assunto do trabalho;
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•

O resumo deverá ser resultante de relatos de experiência
ou pesquisas em andamento ou concluídas; deverá ser
original e inédito;

•

O trabalho deverá ter entre 1 e 3 páginas;

•

Para a submissão, o trabalho não deverá apresentar
nenhuma referência que possa indicar a autoria (Revisão
Cega). Caso seja aprovado será solicitado um novo envio
da versão final que deverá constar os dados dos autores
(nomes, instituição, etc.);

•

O

pagamento

da

TAXA

DE

PUBLICAÇÃO

e

APRESENTAÇÃO deverá ser feito POR TRABALHO.

28

10. Critérios de avaliação
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
6° CIM.
O conteúdo do trabalho será avaliado de acordo com os
critérios de avaliação, com atribuição de nota de 0 (zero) a 10 (dez) para
cada item avaliado. A nota final será obtida pela média aritmética
simples das notas obtidas em cada item.
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;
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f.

Coerência entre os objetivos, metodologia, discussão
e resultados;

g.

Metodologia e aplicação;

h.

Caráter Interdisciplinar;

Nota final (média aritmética) e resultado:
•

Nota 0 a 5: Atende insatisfatória; rejeitado para publicação e
apresentação;

•

Nota 5,1 a 6,9: Atende parcialmente; rejeitado para
publicação;

•

Nota 7 a 8,9: Atende; bom; Aprovado (poderá ser
condicionado à ajustes mediante avaliação dos revisores);

•

Nota 9 a 10: Atende plenamente – Excelente Aprovado
(poderá ser condicionado à ajustes mediante avaliação dos
revisores).
Os artigos que obtiverem nota acima de 8,5 serão novamente

avaliados para compor um capítulo do Livro do 6º CIM.
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11. Orientações para apresentação
Apresentação Oral presencial:

•

As Sessões de Comunicações Orais presenciais terão
início às 19h30 no dia 27 de junho de 2022, 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
presença;

•

A comunicação pode ser feita apenas por um dos autores
do trabalho inscrito, aprovado e mediante o pagamento
da taxa de publicação e apresentação;

•

Cada participante da sessão terá até 10 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 6° Congresso
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Internacional Multidisciplinar da Faculdade de Agudos,
disponibilizado em formato digital no site do evento.
•

O arquivo da apresentação deverá ser enviado ao e-mail
do evento até dia 26 de junho (até 23:00h), conforme
previsto do cronograma. O arquivo deverá estar em PDF.
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12. valores
Docentes,
discentes e
funcionários
FAAG
Taxa de
inscrição
(participação
nas palestras e
apresentação
de trabalhos)

isento

Taxa de
Publicação e
Apresentação
(publicação nos
anais do evento
e certificado de
apresentação)

R$ 30,00
(por trabalho)

Docentes, discentes e
funcionários de outras
instituições de ensino

Empresas
e profissionais

R$ 20,00 (por dia)
RS 50,00 (pacote todos os
dias)

R$ 100,00
(por trabalho)

R$ 25,00 (por dia)
R$ 65,00 (pacote
todos os dias)

RS 200,00
(por trabalho)

O pagamento da inscrição e da taxa de publicação e
apresentação deverá ser realizada por pix.
Após

efetuado

COMPROVANTE

com

o
dados

depósito,
do

ENCAMINHAR

artigo

para

o

O

e-mail:

cim@faag.com.br. Apenas com a identificação correta do
depósito e artigo (autor) será deferida a publicação.
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TAXA DE INSCRIÇÃO
para o 6º Congresso Multidisciplinar Internacional

TAXA DE PUBLICAÇÃO E
APRESENTAÇÃO
para o 6º Congresso Multidisciplinar
Internacional

Observação: os QrCodes não apresentarão um valor fixo. No
momento do pix, certifique-se de colocar o valor correspondente ao seu
tipo de inscrição e artigo (quantidade).
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13. Orientações de submissão
PLATAFORMA DA REVISTA FAAG
As submissões dos trabalhos serão realizadas EXCLUSIVAMENTE
pela plataforma da Revista FAAG até o dia 08 de maio de 2022.
O link de acesso é:
https://revistafaag.com.br/conferencia/index.
php/6cim/index/about/submissions#onlineSu
bmissions.

O link pode ser encontrado na página
do
evento
no
site
da
FAAG:
https://faag.com.br/6o-congressointernacional-multidisciplina/).

Se for seu 1° acesso clique em Não Cadastrado? e realize seu cadastro
preenchendo as informações necessárias. Se já cadastrado, faça seu
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login. Ao fazer seu cadastro, selecione AUTOR. Ou, clique em Meu
Perfil, à direita da tela, e faça a alteração.
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Caso precise mudar seu perfil para AUTOR, acesse o menu à direita.
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Inicie o processo de SUBMISSÃO. Acesse a página do Congresso.

Em seguida clique em PÁGINA DO USUÁRIO.

Clique em NOVA SUBMISSÃO e na página seguinte escolha
uma modalidade.
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Preencha os campos obrigatórios.

Na tela em que foi direcionado clique sobre escolher arquivo.
Selecione o seu trabalho, lembrando que deve estar em extensão word
e nesse momento não deve conter os nomes de autores e instituições.
Clique em transferir (conforme andamento do processo é indicado no
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canto inferior esquerdo da tela) e assim que carregado em salvar e
continuar.

Na tela seguinte preencha as informações solicitadas e para
finalizar clique em salvar e continuar.
Pronto! Aparecerá para você o ID do seu artigo e o link que o
permitirá conferir qual trabalho foi submetido.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Em caso de dúvidas enviar e-mail para a Comissão Organizadora
cim@faag.com.br

www.faag.com.br
Faculdade de Agudos
FAAG - Faculdade e Colégio
Avenida Marginal Vereador Delfino Tendolo, D1200, Sala 02 - Distrito Industrial
Hatsuta, Agudos - SP, 17123-220
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