EDITAL 10/2020 – PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E INICIAÇÃO A
PESQUISA

ABERTURA DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU PARA O ANO DE 2020

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Iniciação a Pesquisa (PROP) do Centro
Universitário Vale do Iguaçu, no uso de suas atribuições legais, torna público o
presente Edital de abertura do Programa de Iniciação Científica do Centro
Universitário Vale do Iguaçu para o ano de 2020.
1 OBJETIVO

O Programa de Iniciação Científica tem como objetivo fomentar a
atividade científica no âmbito acadêmico, nas quatro áreas de concentração – Saúde,
Agrárias, Tecnológicas e Sociais – vinculadas aos cursos de graduação e pósgraduação existentes na Instituição. O programa em questão culmina no encontro anual
de iniciação científica, evento aberto ao público em geral que tem o intuito de socializar
o conhecimento entre estudantes, professores e a comunidade.
2 PERÍODO DE INSCRIÇÃO

O período de inscrição no evento será de 28 de maio de 2020 à 10 de
novembro de 2020. A data para entrega dos resumos será até dia 10 de novembro de
2020. Após essa data a inscrição será permitida apenas na modalidade “ouvinte”, não
sendo mais permitido a apresentação dos resumos.

3 INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO

A inscrição para o Programa de Iniciação Científica ocorrerá
exclusivamente pelo site da Uniguaçu, no portal do aluno:
https://www.integrafaculdades.com.br/pesquisa_uva/web/index.php

Após o cadastro on-line, o estudante deverá procurar a secretaria para
confirmar a inscrição, feita através do pagamento. Neste momento receberá um código
para acessar a sala do Google Classroom® e integrar o grupo de trabalho escolhido.
Cada grupo de trabalho será coordenado por um ou mais professores, e
terá autonomia para gerir seus trabalhos, devendo respeitar os prazos deste edital.
Passo a passo para se inscrever:
1º) Acessar o link: https://www.integrafaculdades.com.br/pesquisa_uva/web/index.php
2º) Acessar o portal com login e senha pessoal; ou se cadastrar com os dados
solicitados (opção para estudante externo);
3º) Selecionar o evento “15º Encontro de Iniciação científica”;
4º) Escolha qual grupo de trabalho pretende participar;
5º) Por fim, dirija-se a Central de Atendimento Unificado (CAU) para confirmar a
inscrição, que se dará com o pagamento.
Para cada trabalho (resumo), será permitido além do autor principal,
inscrever mais dois coautores.
A exatidão dos dados informados na ficha de inscrição e no trabalho é de
inteira responsabilidade do(s) autor(es).
Após a submissão do resumo não serão aceitas inclusões de autores e a
alteração dos nomes.

4 APRESENTAÇÕES

Os trabalhos serão apresentados na forma de Comunicação Oral.
Não serão aceitos trabalhos repetidos, ou seja, que foram apresentados
em outros eventos científicos da IES.
A apresentação ocorrerá no dia 16 de novembro, com horário a ser
estipulado pela Comissão Organizadora, nas dependências do Centro Universitário Vale
do Iguaçu - UNIGUAÇU
O local de exposição do trabalho será divulgado juntamente com a lista
dos trabalhos aprovados.
A Comissão Científica do evento e Comissão Organizadora dividirão os
trabalhos entre as seguintes grandes áreas: Ciências Sociais Aplicadas e Humanas;
Ciências da Saúde; Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação; Ciências Agrárias. Dentro
de cada grande área ficarão vinculados os grupos de trabalho.

Cada Grupo de Trabalho será criado a partir de uma linha de pesquisa
definida pelo(a) orientador(a). Este ficará responsável por selecionar até 10 (dez)
projetos que irão compor a mesa de discussão do Grupo de Trabalho. Os projetos não
selecionados poderão participar como ouvintes.
Até o dia 12 de novembro será divulgada a lista com os trabalhos
selecionados e o ensalamento.
A sala será presidida pelo(a) professor(a) orientador(a) vinculado ao
Grupo de Trabalho, responsável pela avaliação dos trabalhos e organização do tempo
de apresentação e ordem da mesma.
A apresentação terá duração de 10 minutos, seguidos de 10 minutos para
comentários do(a) orientador(a) e ouvintes.
O uso de projetor para as apresentações orais é opcional, porém, caso
os apresentadores optarem por usar, devem trazer seu próprio computador.
Haverá projetor disponível em todos os locais de apresentações.
Havendo mais de um autor, todos deverão estar presentes.
Os ouvintes deverão estar presentes durante todo o período.
5 VALOR DA INSCRIÇÃO
O valor das inscrições é de R$ 5,00 (cinco reais) tanto para a
apresentação de trabalho quanto para ouvintes, e deverá ser efetuado junto à Central
de Atendimento Unificado (CAU) até o dia 13 de novembro de 2020.
6 HORAS COMPLEMENTARES
Serão concedidas 20 horas complementares por trabalho apresentado e
10h para os participantes ouvintes, nos termos da Resolução 10/2019.
7 CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO
Serão certificados os trabalhos que forem avaliados e aprovados pela
Comissão Específica de Docentes do curso, conforme lista de trabalhos aprovados,
divulgada na página do evento.
As informações constantes no certificado estão vinculadas às
informações prestadas no momento de entrega do resumo.

Os certificados serão virtuais, e ficarão disponíveis para impressão até
dia 10 de dezembro de 2020.
Os(As) orientadores(as) também receberão Certificado, assim como os
ouvintes.

8 COMISSÕES

O 15º Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Vale do
Iguaçu será organizado por uma Comissão Organizadora, que ficará responsável pela
definição geral do evento e de suas diretrizes, representação institucional, captação de
patrocínios e organização da execução das atividades.
9 NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO

Para submissão de trabalhos o resumo deverá apresentar e atender as
seguintes normas:
- Título;
- De 3500 a 5000 caracteres;
- De 3 a 5 palavras-chave.

10 ANAIS DO EVENTO

Os resumos aprovados serão posteriormente publicados em caderno de
resumos/anais que será disponibilizado em plataforma eletrônica.
Casos omissos serão tratados pela Comissão Organizadora do Evento.
Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas por contato no endereço
iniciacao.cientifica@uniguacu.edu.br.

União da Vitória, 12 de maio de 2020.

Prof. João Vitor Passuello Smaniotto
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E INICIAÇÃO À PESQUISA

