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1. O PROJETO VIVA FPB 
 

O VIVA FPB (VIVA VOCÊ / VIVA CIÊNCIA / VIVA COMUNIDADE / VIVA 
CULTURA) é uma semana acadêmica que será realizada no período de 12 a 16 de 
dezembro de 2022. O objetivo do VIVA FPB é trabalhar a tríade Ensino, Pesquisa e 
Extensão por meio de Seminários, Workshops, Mostras Culturais e Cursos abertos à 
comunidade acadêmica e a sociedade, de forma a oportunizar o conhecimento 
teórico-metodológico e oferecer serviços nas áreas dos cursos ofertados pela FPB.   

O VIVA FPB (VIVA VOCÊ / VIVA CIÊNCIA / VIVA COMUNIDADE / VIVA 

CULTURA), em sua segunda versão 2022.2, terá como TEMA GERAL: 
TRANSFORMAR VIDAS COM CORES, SABORES E 
CONHECIMENTO.  

 
2. PROGRAMAÇÃO: 
A abertura do evento será dia 12/12/2022, às 19h:00min, no campus da FPB com 

a apresentação de todas as 3 grandes áreas com tempo entre 15 a 20min para cada 
palestrante.   
2.1 Viva Você (13 à 15/12/2022): É o momento de valorização do discente FPB. Neste 
dia, alunos egressos e profissionais da área de cada curso serão convidados para 
proferirem palestras e oficinas. 
2.2 Viva Ciência (13 à 15/12/2022): É o momento de Iniciação Cientifica da publicação 
de Artigos Científicos, Banners e mostra da produção prática das disciplinas em curso, 
assim como dos Projetos de Extensão.  Segue, abaixo, os detalhes para inscrição e 
submissão dos trabalhos (tópico 5). 
2.3 Viva Comunidade (13 à 15/12/2022): É o momento da FPB abrir as portas e 
receber a comunidade. Neste dia acontecerão oficinas, atendimentos e consultorias 
nas mais diversas áreas contempladas pelos cursos existentes na FPB. 
2.4 Viva Cultura (16/12/2022): É o momento de valorização da Cultura e fechamento 
do Evento em sua primeira versão. Neste dia será realizado o encerramento das 
atividades com lançamento de livros, exibição de filmes e diversas expressões de 
cultura, arte e a Feira de Empreendedorismo. 
  

3. ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 
 

Cabe à equipe Extensão organizar o evento e, para isso, conta com uma comissão 
organizadora, em parceria com docentes, discentes, coordenadores e/ou 
representantes indicados pelas coordenações de curso da Faculdade Internacional da 
Paraíba – FPB. 
 

4. INSCRIÇÃO  
 

4.1 A inscrição deverá ser feita exclusivamente através do Link  

https://doity.com.br/viva-fpbno no período de 07 A 25 DE NOVEMBRO DE 
2022, com o envio do resumo no formato de acordo com o modelo 
apresentado Anexo A do referido Edital.    

4.2 Todos os trabalhos sejam eles em formato de BANNER OU RECURSOS 
DIDÁTICO (ORAL, VÍDEO, MAQUETE, PANFLETO E ENCENAÇÃO) devem ser 
inscritos.  

https://doity.com.br/viva-fpbno


EDITAL DE PUBLICAÇÕES E APRESENTAÇÕES 
VIVA FPB – 2ª EDIÇÃO 

TEMA GERAL: TRANSFORMAR VIDAS COM CORES, SABORES E CONHECIMENTO 
 

Página 4 de 8 
 

4.3 A divulgação dos resultados das aprovações dos trabalhos será dia 01 de 
dezembro de 2022 nos canais de comunicação Institucionais da FPB.  
 
5.  NORMATIVAS PARA ENVIO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
 
A ELABORAÇÃO DO RESUMO SIMPLES deverá obedecer às especificações 
abaixo: 
5.1 O resumo simples deve ser escrito de maneira clara e objetiva, contendo 
resultados práticos na seguinte estrutura: título, autores, introdução, métodos, 
resultados, conclusão e referências de acordo com o modelo do Anexo A 
enviados em PDF.  
Deve apresentar a seguinte formatação:  
5.2 Fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento um e meio, com 
as margens superior e esquerda com 3cm e margens direita e inferior com 2cm, texto 
justificado, utilizando itálico para os nomes científicos. 
5.3 Os resumos simples devem ter entre 250 e 500 palavras. Deve-se procurar 
utilizar este espaço ao máximo, sem exceder o limite. Não serão aceitos resumos 
exageradamente curtos, que informem apenas o assunto que será tratado no painel. 
5.4 O título deve ser escrito em letras maiúsculas e em negrito. 
5.5 Após o título, deixar uma linha em branco e colocar os nomes dos autores (nome 
do orientador por último). Os nomes devem ser inseridos por extenso (nome completo 
e não abreviado), com apenas as iniciais maiúsculas com nota de rodapé onde 
constará da titulação do (s) proponente (s). 
6.6 O texto deverá ser corrido, em um único parágrafo, sem separação das partes 
(introdução, resultados etc.) e não deve ter figuras, gráficos ou tabelas. Não deve 
haver citações a outros trabalhos, mas se forem essenciais, devem vir entre 
parênteses e abreviadas (periódico, volume, página inicial e ano), logo após a citação 
e não serão contadas no conjunto das palavras do resumo. 
6.7 Antes de submeter o resumo, revise com atenção, pois não será permitida a 
alteração do conteúdo dos resumos enviados. 
6.8 Serão aceitos no máximo 2 (dois) trabalhos por aluno como autor, já o docente 
orientador do trabalho será permitido está em vários. 
6.9 A data e o horário da apresentação do trabalho serão previamente definidos pela 
Comissão Científica e avisadas com antecedência. O apresentador do trabalho deverá 
cumprir a data e horário indicado.  
 
6. MOTIVO DE NÃO ACEITAÇÃO DE TRABALHOS 
Os trabalhos NÃO serão aceitos se: 
6.1 Não seguirem as normas do edital do Viva FPB, sobretudo, excesso de caracteres 
e não inclusão do nome dos autores; 
6.2 Faltar coerência dentro do texto ou entre o título e o texto; 
6.3 Se Resumo já tiver sido apresentado em outros eventos, INCLUINDO de fóruns 
científicos anteriores; 
6.4 For submetido fora do prazo estabelecido neste edital. 
 
7. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO 
Além dos requisitos de preparação dos resumos, o processo de avaliação que contará 
com uma Equipe de Docentes da FPB observará os seguintes critérios para a 
aprovação dos trabalhos: 
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7.1 A temática do trabalho é livre, devendo ser apresentado no dia do Viva de acordo 
com as áreas de ensino e seus cursos ofertadas pela FPB:  
Grande Área I: Ciências Saúde e Biológicas, Ciências Sociais e Humanas, Ciências 
Agrárias; 
Grande Área II: Engenharias, Tecnologias e Arquitetura; 
Grande Área III: Direito, Negócios e Hospitalidade. 
7.2 É importante ter coerência metodológica, clareza e coerência textual. Sendo 
imprescindível o desenvolvimento lógico, assim como, a Normatização adequada e 
solicitada pela Organização do VIVA FPB. 
 
8. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS EM FORMA DE  BANNER  
 
8.1 Os trabalhos serão apresentados na forma de Banner com as seguintes 
dimensões: 90cm (largura) x 120cm (altura), em conformidade com o modelo descrito 
no LINK. 
8.2 Colocar Logomarca da Instituição de origem (acima do título ao lado esquerdo) e 
a Logomarca do Viva Ciência (acima do título ao lado direito). 
8.3 A Logomarca do Viva Ciência estará disponibilizada no site da FPB. 
8.4 Título: O título deve ser o mesmo utilizado no resumo, e ser escrito em letras 
maiúsculas. 
8.5 Embaixo do título, e com letras menores, inserir o nome dos autores, alinhado à 
direita. 
8.6 Ao final do nome do(s) autor(es), deve ser indicado nota de rodapé informando: 
curso, instituição de origem, cidade, estado e e-mail. Informar ainda, quando couber, 
apoio à pesquisa ou agência de fomento. 
8.7 O texto do Banner deverá ter fonte que permita a leitura a cerca de 2m. 
8.8 O texto deve ser sucinto, claro e objetivo. No caso de resultados de pesquisa, usar 
o mínimo de espaço para texto e ilustrar os resultados experimentais com fotos, 
gráficos e tabelas, quando couber; 
8.9 Inserir apenas referências fundamentais no banner. As citações no texto devem 
ser apenas as indispensáveis; 
8.10 Organizar os componentes, tais como, conteúdo, gráfico, fotografias etc., no 
banner em sequência lógica para facilitar a compreensão. 
8.11 Outras formas de apresentação como descritas no ITEM 4.2 deverão ser 
alinhadas com os respectivos professores da UC.  
8.12 O evento não se responsabilizará por materiais que os alunos possam utilizar 
para realizar a apresentação tais como: mesa, cadeiras, extensão e refletores. 
Devendo os participantes alinhar com seu respectivo docente a melhor forma de 
organização e exposição.  
 
9. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO BANNER 
 
9.1 As apresentações dos Banners devem ocorrer nos dias 08 de junho nos 
corredores da FPB, em local a ser definido no dia pela comissão organizadora.  
9.2 Os Banners deverão ser colocados nos murais apropriados e deverão permanecer 
expostos das 9h até 22h, após este momento poderão ser recolhidos pelos autores. 
9.3 Os autores deverão permanecer ao lado do seu Banner durante este período para 
responder às questões dos interessados, cabendo o rodízio quando se tratar de vários 
autores. 
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9.4 É proibida a apresentação: por terceiros (não autores); de trabalhos impressos 
sem características de banner. 
 
10. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICO (ORAL, VÍDEO, 
MAQUETE, PANFLETO E ENCENAÇÃO) 
 
10.1 O autor disporá de até 15 minutos para apresentar seu trabalho e 05 minutos 
para questionamentos; 
10.2 Todas as salas estarão equipadas com projetor multimídia e computador (não 
funciona pendrive, todo material deve estar online por email ou nuvens dos autores); 
10.3 Em caso de ausência dos autores será respeitada a programação original das 
apresentações; 
10.4 Cada seção será moderada por um professor da FPB, que coordenará os 
debates e assegurará o cumprimento dos horários; 
10.5 O nome indicado para a apresentação oral será um dos autores do resumo 
expandido. 
10.6 As apresentações serão divididas por salas; 
10.7 Local e horário de apresentações de trabalhos estarão disponíveis nos 
canais de comunicação Institucionais da FPB a partir de 01 de dezembro de 
2022; 
10.8 A Comissão Organizadora conta com a colaboração dos participantes para evitar 
transtornos e atrasos na condução das apresentações. 
 
11. CERTIFICAÇÃO 
 
11.1 O certificado de PARTICIPAÇÃO no Viva FPB, será de 50 horas para categoria 
participante FPB ou Público Externo, será enviado online pelo e-mail cadastrado no 
site 
11.2 O Certificado para a categoria APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: FPB ou 
Público Externo no Viva Ciência (publicação e apresentação do resumo expandido), 
será de 30 horas, desde que deferidos pela comissão científica, será enviado online 
pelo e-mail cadastrado no site apenas um (01) certificado por trabalho, onde constarão 
os nomes de todos os participantes.  

 
João Pessoa-PB, 07 de novembro de 2022. 

 
 
 

 
Thiciane Vanessa Holanda Lins 

Gerente de Campus – FPB 
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ANEXO A – MODELO DE RESUMO 
 
 

 

TÍTULO DO TRABALHO:  

 

Autor 1, Autor 2, Autor 3... 

E-mail Autor 1, E-mail Autor 2... 

 

RESUMO (limite de 500 palavras) 

 

INTRODUÇÃO: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
OBJETIVOS: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX. 
METODOLOGIA: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
RESULTADOS: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
CONCLUSÃO: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX. 
 

Palavras-chave: palavra 1; palavra 2; palavra 3. 

 

 



EDITAL DE PUBLICAÇÕES E APRESENTAÇÕES 
VIVA FPB – 2ª EDIÇÃO 

TEMA GERAL: TRANSFORMAR VIDAS COM CORES, SABORES E CONHECIMENTO 
 

Página 8 de 8 
 

 

ANEXO B – MODELO DE BANNER 

 
 


