EDITAL 012/2021 – PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À
PESQUISA E EXTENSÂO

ABERTURA DO XVI ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e
Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), no uso das suas
atribuições legais, torna público o presente edital de Abertura Do XVI Encontro
de Iniciação Científica, nos termos do Regimento do Programa de Iniciação
Científica do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu).

1 OBJETIVO

O Encontro de Iniciação Científica é um evento de natureza científica, com o
objetivo de incentivar a atividade científica no âmbito acadêmico, disseminando
a socialização do conhecimento entre alunos, professores e comunidade.

2 PERÍODO DE INSCRIÇÃO

As inscrições para participar do XVI Encontro de Iniciação Científica (2021)
ocorrerão entre os dias 26 de junho a 20 de setembro de 2021.

Após essa data, e até o dia do evento, a inscrição será permitida apenas na
modalidade “ouvinte”.

3 INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO

A inscrição para o XVI Encontro de Iniciação Científica ocorrerá através do site
do Centro Universitário Vale do Iguaçu:

https://auth.uniguacu.edu.br/

A inscrição será confirmada após o pagamento, que poderá ser feito através do
site, ou diretamente na CAU (Central de Atendimento Unificado).

O estudante poderá contar com um tutorial, passo a passo, que lhe auxiliará no
processo de inscrição, através do seguinte link:

https://uniao.uniguacu.edu.br/content/uploads/2021/08/Tutorial-IC-Aluno.pdf

Após confirmada a inscrição, o(a) estudante receberá um código para acessar a
plataforma do Google Classroom® e integrar o grupo de trabalho escolhido.

Cada grupo de trabalho será coordenado por um ou mais professores, que
auxiliarão na elaboração dos trabalhos a serem apresentados no evento.

4 APRESENTAÇÕES

O XVI Encontro de Iniciação Científica ocorrerá no dia 8 de outubro de 2021,
com horário a ser estipulado pela Comissão Organizadora, nas dependências do
Centro Universitário Vale do Iguaçu.

O local de apresentação e horário serão divulgados em edital próprio, até o dia
30 de setembro.

Os trabalhos serão apresentados na forma de Comunicação Oral ou através de
Painéis.

Cada sala será presidida pelo(a) professor(a) responsável pelo grupo de
trabalho, a quem caberá organizar o tempo e a ordem das apresentações.

A apresentação terá duração de 8 minutos, seguidos de 5 minutos para
arguições do professor avaliador e da plateia.

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$ 10,00 (dez reais) para a apresentação de trabalho
e R$ 5,00 (cinco reais) para ouvintes.

6 HORAS COMPLEMENTARES

Serão concedidas 20 horas complementares por trabalho apresentado e 10h
para os participantes ouvintes, nos termos da Resolução 10/2019 do Centro
Universitário Vale do Iguaçu.

7 CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO

Serão certificados apenas os trabalhos efetivamente apresentados no evento,
que forem aprovados pela Comissão Científica.

As informações constantes no certificado estarão vinculadas às informações
prestadas no momento de entrega do resumo.

Os certificados serão virtuais, e ficarão disponíveis na plataforma do evento.

Não será fornecido certificado para quem não comparecer no dia da
apresentação.

8 DAS COMISSÕES

O XVI Encontro de Iniciação Científica será organizado por uma Comissão
Organizadora e por uma Comissão Científica.

A Comissão Organizadora ficará responsável pela definição geral do evento e
de suas diretrizes, representação institucional, captação de patrocínios e
organização da execução das atividades.

A Comissão Científica é responsável pelos processos de seleção e avaliação
dos trabalhos submetidos pelos acadêmicos.

9 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS

Todos os resumos submetidos serão avaliados pelos professores integrantes da
Comissão Científica, garantindo a imparcialidade da avaliação.

Ficará a cargo da Comissão Científica avaliar os resumos inscritos para
APROVAÇÃO final, seguindo os seguintes critérios:
• Relevância da temática abordada;
• Clareza e coerência textual;
• Articulação entre objetivos/metodologia/resultados/conclusão do trabalho;
• Detecção/verificação de plágio;
• Obediência às normas estabelecidas pela Comissão Organizadora.

Responsabilidade: São de responsabilidade dos autores as opiniões emitidas,
procedência do conteúdo, adequação às normas, bem como clareza textual,
correção gramatical e originalidade do texto, não sendo aceito plágio em nenhum
percentual.

10 MODELO DO RESUMO EXPANDIDO OU DO PAINÉL

Para submissão de trabalhos no XVI Encontro de Iniciação Científica, o resumo
expandido e o painel deverão seguir o modelo preestabelecido pela Comissão
Organizadora, encontrado através do link abaixo:

https://uniao.uniguacu.edu.br/aluno/iniciacao-cientifica-2021/

O RESUMO EXPANDIDO deverá apresentar e atender às seguintes normas:
•

Ser digitado em página formato A4 (210 x 297 mm), com margens superior
e esquerda de 3,0 cm e inferior e direita com 2,0 cm; fonte Arial, tamanho
12, com espaçamento 1,5 entre linhas e recuo de primeira linha com 2,0
cm;

•

Ter no mínimo três e no máximo seis páginas;

•

As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2018) devem
obedecer às regras da ABNT;

•

O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas
deve ser autor-data (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé
somente explicativas (NBR 6022/2018);

•

Conforme a NBR 6024/2012, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem
ser alinhados à esquerda e conter um texto a eles relacionados, bem
como constar numeração progressiva;

•

Os elementos que figuram o resumo expandido são:
o Elementos Pré-Textuais:
▪

Título;

▪

Subtítulo (se houver);

▪

Autoria, com qualificação em nota de rodapé;

▪

Resumo (contendo de 50 a 100 palavras);

▪

Palavras-chaves (mínimo 3 e máximo 5), separadas entre si
por ponto e finalizadas por ponto.

o Elementos Textuais:
▪

Introdução (abordando o tema do estudo e integrando o
objetivo do trabalho);

▪

Desenvolvimento (podem ser citados elementos como
materiais e métodos, resultados e discussões etc.);

▪

Considerações Finais.

o Elementos Pós-Textuais:
▪

Referências.

O PAINÉL deverá apresentar e atender às seguintes normas:

Confeccionado a partir de quatro modelos de cores, sendo:
•

Ciências Agrárias – azul

•

Ciências da Saúde – verde

•

Ciências Sociais, Aplicadas e Humanas – vermelha

•

Desenvolvimento, Tecnologia e Sustentabilidade – amarela

Desenvolvido a partir dos seguintes elementos:
•

Título;

•

Subtítulo (se houver);

•

Autoria, com qualificação abaixo do nome

•

Professor(a) orientador(a), com qualificação abaixo do nome

•

Resumo

•

Introdução

•

Metodologia

•

Referenciais

•

Resultado e Discussão

•

Imagem (se houver)

•

Considerações Finais

Os elementos não possuem um número de palavras específicas, estando
limitados pelo tamanho da fonte (Arial, 14) e pela obrigação de constar toda a
informação em uma única folha.

Os Painéis deverão ser impressos coloridos em tamanho A3 e entregues na PróReitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão até o dia 4 de
outubro, para poderem ser expostos.

A impressão é de responsabilidade do(s) estudante(s).

11 ANAIS DO EVENTO

Os resumos apresentados no evento serão posteriormente publicados em
caderno de resumos/anais, que ficarão disponíveis na página do evento.

12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Considerando o período atípico experimentado, gerado pela pandemia do
Coronavírus, o XVI Encontro de Iniciação Científica poderá sofrer alterações
quanto a modalidade e forma de apresentação.

Os casos omissos neste edital serão tratados pela Comissão Organizadora do
Evento, ouvida a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e
Extensão.

Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas por contato no endereço:
ini-cientifica@uniguacu.edu.br.

União da Vitória, 22 de julho de 2021.

JOÃO VITOR PASSUELLO SMANIOTTO
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À
PESQUISA E EXTENSÃO

