
 

27 e 28 de novembro de 2007 

CHAMADA DE TRABALHO 
 

Os interessados deverão enviar o resumo expandido junto com a ficha 
de inscrição para o e-mail fac-pos@pe.senac.br ou entregar na 
secretaria do evento, até o dia 12 de novembro de 2007. Podem 
participar estudantes, professores, pesquisadores e profissionais, assim 
como instituições públicas e privadas com atuação em Moda, 
Gastronomia, Eventos e Administração. Os trabalhos serão indicados nas 
categorias: Relato de Experiência (Acadêmico ou Empresarial), Pesquisa 
Científica e Produção de Material (Acadêmico ou Empresarial). Os 
participantes poderão inscrever até dois resumos expandidos, como 
autor. 

 
 O(s) resumo(s) expandido(s) deve(m) ser enviado(s) no ato da inscrição até 

o dia 12 de novembro de 2007. 
 A inscrição para o evento será efetivada com o pagamento do boleto 

bancário no valor de R$ 10,00. 
 Cada participante poderá inscrever até dois resumos expandidos. 

Orientadores poderão inscrever tantos trabalhos quantos tiverem sido objeto 
de orientação, que se enquadrem na condição de “ensino”, “pesquisa”, 
“monitoria” e “extensão” (TCC, Relatos de Estágio, Dissertações de 
Mestrado, Pesquisas Recentes, Planos de Negócios, Cases de Sucesso, 
Elaboração de produtos, Relatos de Experiência etc); 

 O texto deve conter introdução (justificativa, problematização e objetivos), 
referencial teórico, metodologia, resultados, considerações finais, 
agradecimentos (opocional) e referências. 

 Cada resumo expandido deverá ser digitado em até no máximo três folhas 
no tamanho A4, com margens de 3 cm nos quatro cantos e o alinhamento 
deve ser justificado. O texto deve ser digitado em espaço 1,5. O resumo 
expandido não pode ultrapassar três laudas. O texto deverá ser digitado em 
fonte Times News Roman, tamanho 12 em Word for Windows. 

 O Título deve ser digitado em letras maiúsculas, separado do sub-título 
por(:) quando houver. O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es) e 
orientador(es) deve(m) ser digitados separados do título por um espaço, 
seguindo da instituição de origem, atividade ou cargo exercido e 01 (um) e-
mail para contato, que poderá ser do orientador, do aluno ou do aluno líder 
do grupo; 

 Embora inscritos no mesmo padrão, os resumos expandidos poderão ser 
apresentados na forma de comunicação oral ou pôster. 

 Os resumos aprovados e apresentados serão publicados nos Anais do 
Evento. 

 Os trabalhos aprovados para comunicação oral deverão ser apresentados 
exclusivamente em retroprojetor.  

 Os painéis deverão ter as seguintes dimensões: 0,9 m de largura e 1 m de 
altura. Eles devem conter os elementos essenciais do resumo aprovado. 

 Os trabalhos inscritos devem estar inseridos nas eixos temáticos, a  seguir 
relacionadas:Empreendedorismo, Administração, Design de Moda, 
Eventos e Gastronomia. 

 Informações e inscrições  sobre o evento podem ser obtidas atraves do e-
mail                 fac-pos@pe.senac.br, pelo telefone 81 3228-4949 ou na 
home page da Instituição  www.pe.senac.br . 


