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EDITAL 01/2020 

 
Torna pública a abertura de inscrições e estabelece 
normas relativas à participação e publicação de 
trabalhos acadêmicos na XV Semana Universitária, XIV 
Encontro de Iniciação Científica e VII Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Centro Universitário de 
Mineiros – UNIFIMES para o ano de 2020, com o tema 
“Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência 
Brasileira”. 

 
1 OBJETIVO  
1.1 Objetivo Geral 
Apresentar a comunidade acadêmica da UNIFIMES e demais interessados da comunidade externa 
para participar das atividades da XV Semana Universitária, XIV Encontro de Iniciação Científica e 
VII Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação da UNIFIMES para o ano de 2020. O Evento tem como 
prioridade a divulgação da produção acadêmica e promoção do diálogo e a troca de conhecimentos 
com a comunidade de Mineiros/GO e região.  
 
1.2 Objetivos Específicos 

a) Promover reflexão sobre a ciência, tecnologia e inovação nos campos em que se conectam 
ao ensino, a pesquisa, a extensão e a ação comunitária;  

b) Promover a interação com ações e atividades culturais;  
c) Promover a aproximação entre os estudantes do ensino médio de Mineiros e região e a 

UNIFIMES como estratégia de estímulo ao ensino superior;  
d) Promover a visibilidade dos projetos e programas na área de extensão, ensino, pesquisa e 

ação comunitária, visando o fortalecimento dos vínculos com a sociedade atual; 
e) Incentivar o intercâmbio com profissionais de outras Instituições de Ensino Superior. 

 
 
2 DO PÚBLICO ALVO 
Discentes de graduação, pós-graduação e docentes da UNIFIMES e de outras Instituições de Ensino 
Superior, profissionais com nível superior e técnicos de empresas públicas e privadas, e demais 
interessados da comunidade externa. 
 
 
3 DAS COMISSÕES ORGANIZADORAS 
3.1 COMISSÃO ORGANIZADORA DA XV SEMANA UNIVERSITÁRIA 
Prof. Dr. Eric Mateus Nascimento de Paula, Prof. Esp. Gabriel Pinto da Silva Neto, Profa. Ma. Lidiane 
Ferreira da Silva, Profa. Ma. Lorena Cristina Curado Lopes, Profa. Ma. Luá Cristine Siqueira Reis, 
Profa. Ma. Núbia Sousa Carrijo, Profa. Esp. Pauliane Rodrigues Resende e Angelita Oliveira Freitas. 



 
3.2 COMISSÃO ORGANIZADORA DO XIV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
Prof. Dr. Eleno Marques de Araújo, Profa. Dra. Elisângela Maura Catarino, Prof. Dr. Luiz Leonardo 
Ferreira, Profa. Ma. Melissa Carvalho Martins, Profa. Dra. Priscila Chediek Dall’Acqua, Profa. Ma. 
Raquel Loren dos Reis Paludo, Prof. Me. Zaqueu Henrique de Souza e Isa Márcia Brito Rezende 
Freitas. 
 
3.3 COMISSÃO ORGANIZADORA DA VII FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
Prof. Me. Daniel Resende Freitas e Prof.ª Ma Márcia Maria de Paula. 
 
 
4 DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições para participação na XV Semana Universitária, XIV Encontro de Iniciação Científica e 
VII Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação serão gratuitas e realizadas por meio do site: 
www.unifimes.edu.br. A inscrição garante a participação como ouvinte nas atividades da 
programação. 
 
 
5 DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
A submissão de trabalhos acadêmicos será realizada no período de 01/09/2020 a 30/09/2020, às 
23h59. 
 
5.1 Serão aceitos somente trabalhos em que o autor principal tenha vínculo acadêmico com a 
UNIFIMES (aluno regularmente matriculado ou docente de um dos cursos). 
 
5.2 Para a submissão dos trabalhos o autor principal (primeiro autor) deve efetivar sua inscrição 
como participante antes do prazo final de submissão de trabalhos. O participante ao efetivar sua 
inscrição, concorda com todas as regras explicitadas nesse edital e autoriza a publicação do trabalho 
nos Anais do evento e demais meios de divulgação da UNIFIMES, sendo responsável pelo conteúdo 
apresentado; 
 
5.3 Após a data final de submissão do(s) trabalho(s) não haverá mais a possibilidade de alterações, 
tanto dos dados pessoais quanto dos conteúdos anexados; 
 
5.4 Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas pelo 
evento; 
 
5.5 A submissão dos trabalhos deverá ser encaminhada para cada Direção de acordo com as 
seguintes modalidades: 
a) Trabalhos de Extensão – Deverão ser encaminhados para extensao@unifimes.edu.br 
b) Trabalhos de Pesquisa – Deverão ser encaminhados para pesquisa@unifimes.edu.br 
 
5.6 Cada inscrito poderá submeter um (01) trabalho por modalidade como autor principal, sendo 
que cada trabalho poderá ter no máximo seis (06) autores; 
 
5.7 Os trabalhos poderão ser do tipo estudos de casos, experiências laboratoriais, revisão 
bibliográfica, trabalhos de pesquisas no âmbito da iniciação científica e da pós-graduação, projetos 
de extensão e projetos de inovação e empreendedorismo. 
 

http://www.unifimes.edu.br/


5.8 Não haverá apresentação dos trabalhos aprovados e selecionados.  
 
 
6 DA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS (RESUMOS SIMPLES) 
O resumo deverá ter no mínimo 300 e no máximo 500 palavras e contemplar introdução, objetivos, 
metodologia, resultados, discussão e conclusão (esses tópicos não devem aparecer no corpo do 
texto);  
 
6.1 O trabalho na íntegra deve ser elaborado e enviado no formato Word (doc ou docx); 
 
6.1.1 Os trabalhos devem seguir a seguinte formatação: idioma em português; fonte Arial, estilo 
normal, corpo 12 (tamanho da letra); espaçamento simples (1,0); alinhamento justificado; papel A4 
(216x279 mm), com margens esquerda e superior de 3 cm, e margens direita e inferior de 2 cm; 
 
6.2 O título deverá ser conciso, refletir o conteúdo do trabalho, ser digitado em caixa alta, ter até 
25 palavras, em negrito, centralizadas e sem ponto final; com os nomes científicos em itálico, se for 
o caso; 
 
6.3 Os nomes completos dos autores deverão ser escritos por extenso, somente as letras iniciais em 
maiúsculo, abaixo do título, alinhamento centralizado, e não deverão ser escritos em negrito. 
Quando houver mais de um autor, os nomes devem ser digitados separados por vírgula. Após cada 
autor deverão constar chamadas numeradas superescritas, em alinhamento justificado, informando 
o cargo e a instituição de vínculo; 
 
6.3.1 Somente na chamada do autor principal deve ser acrescentado o endereço de correio 
eletrônico (e-mail); 
 
6.4 A modalidade em que se enquadra o trabalho, conforme o item 5.5, deverá vir indicado após as 
chamadas dos autores, alinhado à direita. 
 
6.5 O trabalho deve incluir citações no sistema numérico, por algarismos arábicos em ordem 
consecutiva entre parênteses. A referência deve constar na lista de referências (após o corpo do 
texto) em ordem numérica crescente de acordo com a ordem em que aparecem no texto.  
 
6.5.1 São permitidas no máximo cinco (5) referências. 
 
6.6 Será disponibilizado, no site do evento, um template em que os trabalhos deverão ser escritos 
e enviados. 
 
 
7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS  
7.1 Os trabalhos submetidos serão avaliados quanto aos critérios de formatação e, o mérito dos 
mesmos de acordo com os seguintes itens: 
a) Atualidade, originalidade e relevância do tema; 
b) Pertinência do título, qualidade do resumo, consistência teórica, clareza dos objetivos, 
metodologia adequada, análise de dados e resultados, qualidade da redação e organização do texto. 
 
7.2 Os trabalhos serão avaliados e classificados em um dos seguintes conceitos:  
a) Aceito; 



b) Aceito com correções; 
c) Não aceito. Neste último caso, não caberá recurso contra o parecer. 
 
7.3 Somente seguirão para a fase de apresentação dos trabalhos os classificados nas letras a e b do 
item 7.2. 
 
 
8 DO CRONOGRAMA DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

PERÍODO AÇÃO 

01/09/2020 a 30/09/2020 Submissão dos trabalhos   

07/10/2020 
Divulgação da classificação dos trabalhos submetidos e 
avaliados 

11/10/2020 
Prazo final para correção e envio dos trabalhos classificados 
como “Aceito com Correções” 

12/10/2020 Divulgação do resultado final  

A partir de 15/10/2020 Publicação eletrônica dos anais do evento 

 
 
8.1 Não haverá, em hipótese nenhuma, a prorrogação dos prazos estabelecidos neste Edital. 
 
 
9 DA PROGRAMAÇÃO DA XV SEMANA UNIVERSITÁRIA, XIV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
E VII FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
 

HORÁRIO 
15/10/2020 16/10/2020 17/10/2020 

XV Semana 
Universitária 

XIV Encontro de 
Iniciação Científica 

VII Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

9h00 

Abertura  
 
“Extensão em Tempos de 
Pandemia” 
Palestrante: Prof. Dr. 
Piero Iori - UFJ 

“As contribuições da 
pesquisa Stricto Sensu 
para ressignificar a 
educação e a sociedade” 
Palestrante: Profa. Dra. 
Enilda Rodrigues de 
Almeida Bueno – UFG 

Bate-Papo sobre Ferramentas 
para apresentar propostas de 
negócios e Startup - 
transformar sonho em 
realidade. 
Palestrante a definir. 
 
Prêmio UNIFIMES de 
Inovação e 
Empreendedorismo  
Apresentação de cases – Pitch 
de 5 minutos 

    

19h30 

“Desafios da 
Curricularização da 
Extensão” 
Palestrante: Me. Tomé 
de Pádua Frutuoso – IF 
Santa Catarina 

“A iniciação científica e a 
formação profissional: 
Desafios e 
convergência” 
Palestrante: Prof. Dr. 
Alan Carlos Costa – IF 
Goiano 

Não haverá programação 
para esse período. 

 
 



 
 
 
 
10 CERTIFICADOS 
10.1 Os certificados serão emitidos pela Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e estarão 
disponíveis em: http://www.unifimes.edu.br – na aba certificados. 
 
10.2 Serão emitidos certificados para as seguintes categorias de participantes do evento: ouvinte, 
organizador, palestrante, parecerista e trabalho apresentado. 
 
10.3 Para ter direito à certificação de ouvinte, os inscritos deverão obter o mínimo de 75% de 
presença nas atividades do evento. 
 
 
11 DA PUBLICAÇÃO 
Neste caso, os autores dos trabalhos selecionados estão em plena concordância com todas as regras 
do evento explicitadas neste Edital e autoriza a publicação do(s) trabalho(s) no Anais do evento e 
demais meios de divulgação da UNIFIMES, sendo responsável pelo conteúdo apresentado. 
 
 
12 DAS INFORMAÇÕES 
Para quaisquer informações, o inscrito deverá se dirigir à Comissão Organizadora do evento ou a 
PROEPE. 
 
 
13 DISPOSIÇÕES FINAIS  
Os casos não previstos neste edital serão avaliados pela PROEPE e suas Diretorias. 
 
 
 

Mineiros/GO, 31 de agosto de 2020. 
 

 
  

Prof. Dr. Eric Mateus Nascimento de Paula 
Diretor de Extensão, Assuntos Comunitários, 

Estudantis e Culturais - UNIFIMES 

Prof. Dr. Eleno Marques de Araújo 
Diretor de Pesquisa - UNIFIMES 

 
 

Prof. Me. Daniel Resende Freitas 
Diretor de Inovação e Empreendedorismo - UNIFIMES 

 


