DIRETRIZES GERAIS DO PROJETO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS DOS
ALUNOS BENEFICIÁRIOS DE BOLSA OVG
2015-2
CONHECER A CIDADE DE PIRES DO RIO – GO PARA VALORIZÁ-LA
INTRODUÇÃO
Estas diretrizes descrevem os procedimentos para a realização da atividade proposta para a
realização do Projeto de Atividades Científicas dos Alunos Beneficiários de Bolsa OVG dos
alunos da Faculdade do Sudeste Goiano – FASUG, como atividade voltada à aproximação do
aluno com a pesquisa científica e com a sociedade. Neste sentido, valoriza-se não apenas a
reprodução de conhecimentos sistematizados, mas também a produção de novos saberes.
Os projetos pedagógicos dos cursos presenciais de graduação da FASUG têm como
princípios pedagógicos a contextualização, integração a flexibilidade e a interdisciplinaridade
e estão organizadas em blocos de disciplinas semestrais. O sistema de bloco de disciplinas de
forma organizada em uma sequência pedagógica recomendada contribui para garantir a
interdisciplinaridade, tendo em vista a possibilidade de articulação de um bloco de disciplinas
com o outro e entre cursos da mesma área de conhecimento, com vistas a qualificar o
processo de ensino, aprendizagem e socialização dos saberes.
Assim, como uma Instituição responsável e atenta à sua missão, consolidada naquilo que faz,
a FASUG, nesta proposta de iniciação científica para todos os estudantes, enfatiza o seguinte:
a)

Maior participação e envolvimento de seu corpo discente e docente.

b) Ensino participativo, que efetivamente permita a pesquisa, orientada pelo estímulo à
participação com excelência e qualidade, conectado com o mundo externo e do trabalho.
c) Disseminação do conhecimento entre os cursos. Valorização dos trabalhos e dos estudos,
com publicação nos anais da II SEMANA CIENTÍFICA DA FASUG, na Revista Trilhos.
Em consonância com as premissas acima delineadas, o tema da pesquisa é o seguinte:
CONHECER A ORIGEM DA CIDADE DE PIRES DO RIO – GO E OS SEUS SÍBOLOS
PARA VALORIZÁ-LOS.
Além de ser uma contrapartida à outorga da bolsa da OVG, a atividade proposta para os
alunos é uma pesquisa para conhecer a cidade de Pires do Rio e recuperar traços da sua
história, tendo em vista de que é fundamental para os estudantes conhecer o seu espaço
geográfico de vivência e socialização, para amar e valorá-lo, como condição importante para
fazerem uma interlocução com o mundo.
ATIVIDADE DE PESQUISA
Os estudantes farão pesquisa descritiva, bibliográfica e documental da origem da cidade de
Pires do Rio – GO, e da história dos seus símbolos, ou seja, da bandeira e do hino da cidade.
Os dados serão coletados na Prefeitura Municipal e outros órgãos públicos, tais como
bibliotecas e Secretarias, além de entrevistas a pessoas, principalmente idosas e conhecedoras
da história da cidade.
O relatório da pesquisa será realizado no formado Resumo Expandido, conforme normas para
elaboração de Resumo Estendido que fazem parte destas diretrizes.

JUSTIFICATIVA
A história de uma cidade pode ser contada por meio das imagens que ela transmite e que
fazem parte do cotidiano das pessoas que nela vivem. Considerando que não se pode amar e
valorar o que não se conhece, a busca do conhecimento da cidade de Pires do Rio se
apresenta como um momento privilegiado e instigador para que os estudantes da FASUG,
beneficiários da Bolsa OVG, conheçam a história da origem da cidade de Pires do Rio, e da
sua bandeira e do seu hino. A partir destes pressupostos, espera-se que os estudantes
conheçam e explorem a diversidade cultural e desenvolvam o interesse e a curiosidade pela
cidade que escolheram para realizar o ensino superior.
PROBLEMATIZAÇÃO:
O que já sabemos sobre a origem da cidade de Pires do Rio – GO e da sua bandeira e do seu
hino?
OBJETIVOS
GERAL:
Conhecer a história da origem da cidade de Pires do Rio – GO e da sua bandeira e do seu
hino, para valorizá-la, como condição fundante para ampliar conhecimentos a respeito do seu
espaço geográfico e relacioná-lo om o Brasil e o mundo.
ESPECÍFICOS:
a) Realizar a contrapartida da bolsa da OVG.
b) Incentivar os discentes à prática da investigação científica, coordenada por docente/
Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da FASUG, e estreitar as
relações entre Ensino, Pesquisa e Extensão, firmando o compromisso social da
instituição, com o escopo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
envolvidos e da comunidade local, bem como fomentar o processo de ensinoaprendizagem, atento aos princípios da FASUG.
c) Recuperar a origem da cidade e do seu nome, da história da sua bandeira e do seu
hino;
d) Desenvolver o espírito cívico;
CRONOGRAMA
Etapas
Datas
Apresentação dos temas aos estudantes
Até 03/09/2015
Orientação, pesquisa e levantamento de dados de Pires do 03/09 a 10/10/2015
Rio
Entrega da versão final do relatório da pesquisa
Até 01/12/2015

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE PESQUISA – RESUMO
ESTENDIDO

INFORMAÇÕES GERAIS
1.
2.
3.
4.

5.

O aluno (a) bolsista da OVG deverá fazer a sua inscrição na Secretaria Geral da
FASUG.
Os Resumos Estendidos deverão ser entregues, conforme cronograma, aos professores
orientadores.
Os Resumos Estendidos aprovados pelos professores orientadores serão publicados na
Revista Trilhos – Edição Discente.
O texto deverá ser formatado em página A4, justificado, com margens superior e
esquerda de 2,5 cm e inferior e direita de 2,5 cm, fonte Arial, tamanho 12,
espaçamento 1,5.
O resumo estendido deverá ocupar no mínimo duas, e no máximo quatro páginas,
contendo obrigatoriamente os itens subsequentes, obedecendo à ordem das seguintes
seções (ANEXO I):

5.1. Título; (Caixa alta, negrito, fonte 14)
5.2. Autor(es), condição e FASUG e OVG;
5.3. Resumo Simples (Até 250 palavras)
5.4. Palavras-chave;
5.5. Introdução (com revisão de literatura);
5.6. Material e Métodos (quando houver)
5.7. Resultados e Discussão (quando houver);
5.8. Conclusão;
5.9. Agradecimentos (quando houver)
5.10.
Referências;
6.
Deve constar o (s) nome(s) completo do(s) autor(es) e da OVG – Organização das
Voluntárias de Goiás, como Instituição a qual está(ão) vinculado(s). Deve(m) estar
centralizado(s) duas linhas abaixo do título do trabalho, conforme modelo de resumo
estendido (ANEXO I).
7. Abaixo do resumo deve ser inserido três palavras-chave, separadas por virgulas.
8. A introdução deve ser concisa e conter a apresentação do tema e da prática de extensão
com seus objetivos, justificativa da atividade e revisão de literatura, se necessário.
9. A descrição do material e métodos, quando necessário, deve ser suficientemente clara,
de modo que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados.
10. Nos resultados e discussão devem ser descritas as experiências vivenciadas,
acompanhadas de sua relevância, vantagens, desafios e possíveis limitações. Poderão
apresentar relação com a revisão de literatura.
11. A conclusão do trabalho deve ser relacionada aos s e u s objetivos. Nesta seção,
podem ser estabelecidas propostas de medidas ou providências, previsões a respeito dos
resultados de futuras práticas, propostas de futuras ideias para atividades de extensão etc.
12. Na seção referências bibliográficas devem ser listadas apenas as obras mencionadas no
texto, em ordem alfabética, justificadas a esquerda, conforme as normas vigentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (NBR 6023).
13. Na seção Instituição de fomento deve(m) conter o(s) nome(s) da(as) Instituição(ões) de
fomento da pesquisa, caso haja.
14. 15. Serão considerados na avaliação dos resumos expandidos dos trabalhos
científicos, a redação, o mérito científico, a importância do assunto, o método
estatístico utilizado (Quando necessário), a qualidade dos dados, resultados e
conclusões.

FORMATAÇÃO DO RESUMO ESTENDIDO
CAPA

FOLHA DE ROSTO

FACULDADE DO SUDESTE GOIANO
OVG
CURSO _______ (arial 12)
NOME ALUNOS

NOME DOS ALUNOS
(arial 12)

TEMA (arial 14)
Resumo
Estendido
realizado
como
contrapartida da Bolsa
OVG
(Arial
10,
espaço simples)

TEMA (arial 14)

Pires do Rio (arial 12)
Outubro, 2015/2

Pires do Rio (arial 12)
Outubro, 2015/2

RESUMO ESTENDIDO

TÍTULO

INTRODUÇÃO
DESENVOLVIMENTO
CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS

ANEXO I

TÍTULO DO RESUMO EESTENDIDO COM LETRAS MAIÚSCULAS,
NEGRITO E CENTRALIZADO (TAMANHO 12, ARIAL)

Sobrenome, Nome(1); Sobrenome, Nome(2);) ; Sobrenome, Nome(3); Sobrenome,
Nome(4); Sobrenome, Nome(5); Sobrenome, Nome(6);
(1) Estudante (s); Curso); FASUG com a OVG como outorgante da bolsa

RESUMO – No máximo 250 palavras, fonte Arial, corpo 12, espaçamento simples entre
linhas.
Palavras-chave: Três palavras-chave. Separadas por virgulas. Com fonte Arial, tamanho 12,
espaçamento um e meio, justificado.
Introdução
Com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento um e meio, justificado.
Desenvolvimento
Com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento um e meio, justificado.
Conclusões
Com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento um e meio, justificado.
Referências
(Com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento um e meio, justificado.)

Pires do Rio, 28/08/2015
Prof. Rubson Marques Rodrigues
Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão

