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EDITAL DIP/04/2019 

 

Torna pública a abertura de inscrições e estabelece 

normas relativas à participação no XIII 

ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

DA UNIFIMES E PUBLICAÇÃO DE 

RESUMOS, PALESTRAS E MESA 

REDONDA, REALIZADAS NA XIV SEMANA 

UNIVERSITÁRIA 

 

A Pró-Reitoria de Ensino, de Pesquisa e de Extensão (PROEPE) do Centro Universitário de 

Mineiros e a Diretoria de Pesquisa, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

tornam pública a abertura de SUBMISSÃO DE TRABALHOS e estabelece normas relativas 

à participação no XIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFIMES E 

PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DAS PALESTRAS, MESA REDONDA, ETC 

REALIZADAS DURANTE XIV SEMANA UNIVERSITÁRIA, que será realizada entre os 

dias 17 a 19 de outubro de 2019, na Unidade I da UNIFIMES. 

 

1 OBJETIVOS 

 

a) Divulgar as atividades de pesquisa e extensão realizadas pelos alunos dos Cursos de 

Graduação e Pós Graduação da UNIFIMES e de outras Instituições de Ensino Superior; 

b) Avaliar os trabalhos desenvolvidos por alunos vinculados aos cursos da UNIFIMES; 

c) Promover a integração Ensino, Pesquisa e Extensão entre discentes e docentes; 

d) Incentivar o intercâmbio com pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior. 

 

2 PÚBLICO ALVO 

 

Alunos de Graduação, Pós-Graduação e Professores das Instituições de Ensino Superior, 

Profissionais com Nível Superior, Técnicos de Empresas Públicas e Privadas e a Sociedade 

em geral. 
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3 ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

A elaboração dos trabalhos obedecerá ao enquadramento nos 3 (três) eixos a seguir: 

 

a) Ensino, Cultura, Sociedade, e Direitos Humanos; 

 

b) Tecnologia, Sustentabilidade, Desenvolvimento Regional e Sistemas de Produção 

Vegetal e Animal; 

 

c) Biologia e Saúde. 

 

4 TIPO DE TRABALHOS APRESENTADOS 

 

Os trabalhos submetidos poderão ser do tipo estudos de casos, experiências laboratoriais, 

relatos de estágios, relatos de monitorias, revisão bibliográfica, trabalhos de pesquisas no 

âmbito da iniciação científica e da pós-graduação. 

 

5 COMISSÃO GERAL DO XIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

UNIFIMES   

 

Dr. Eleno Marques de Araújo, Dr. Gildomar Alves dos Santos, Ma. Cléia Simones Ferreira, 

Ma. Melissa Carvalho Martins, Ma. Raquel Loren Paludo e Me. Zaqueu Henrique de Souza. 

 

5.1 Oportunamente os professores da IES serão convidados a emitir parecer circunstanciado 

sobre os trabalhos submetidos para avaliação. 

 

6 INSCRIÇÕES 

 

A submissão de trabalho será realizada no período de 18/08/2019 a 30/09/2019, por meio do 

seguinte e-mail: pesquisa@unifimes.edu.br 

 

6.1 Para os autores submeterem trabalhos todos devem efetivar suas inscrições (inscrever e 

pagar a taxa constante no formulário de inscrições no site da Unifimes). Neste caso, estão 

em plena concordância com todas as regras do evento explicitadas neste Edital e autoriza a 
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publicação do(s) trabalho(s) no ANAIS do evento e demais meios de divulgação da 

UNIFIMES, sendo responsável pelo conteúdo apresentado; 

 

6.1.1 O valor da inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais) para professores e outros 

profissionais e R$ 30,00 (trinta Reais) para estudantes; 

 

6.2 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; 

 

6.3 Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas pelo 

evento; 

 

6.4 Cada autor poderá submeter até quatro (04) trabalhos como primeiro autor, com limite 

de mais quatro (4) como coautor; 

 

6.5 Cada trabalho poderá ter no máximo 05 (cinco) autores, além do orientador; e 

 

6.6 O autor do trabalho deverá anexar o arquivo no formato Word. 

 

7 ELABORAÇÃO DO TRABALHO (RESUMO EXPANDIDO E ARATIGOS 

COMPLETOS)  

 

Idioma: português; 

Fonte: Times New Roman, estilo normal, corpo 12 (tamanho da letra); 

Espaçamento: 1,5 entrelinhas;  

Alinhamento: justificado;  

Papel: A4 (216x279mm), com margens esquerda e superior 3cm; direita e inferior 2cm; 

Título: deverá ter até 25 palavras escritas em letras maiúsculas, em negrito e alinhadas à 

esquerda, com os nomes científicos em itálico; caso necessário indique a entidade 

financiadora da pesquisa como primeira chamada numerada em nota de rodapé; 

Autores: os NOMES DOS AUTORES deverão ser escritos por extenso, somente as letras 

iniciais em maiúsculas, abaixo do título e alinhados à esquerda, e sem negrito. Quando 
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houver mais de um autor, os nomes devem ser digitados em linhas separadas. Após cada 

autor deverão constar notas de rodapé. Nas notas devem ser informar o cargo e a instituição 

de vínculo e o correio eletrônico de cada autor; 

Formato: o trabalho na íntegra deve ser elaborado no formato Word e conter os seguintes 

elementos: Resumo; Palavras-chave: indique no máximo cinco palavras-chave, em ordem 

alfabética e separadas por ponto; Introdução; Material e métodos ou Metodologia;  

Resultados e discussão; Tabelas e Figuras – Opcionais; Citação: a apresentação de 

autores no texto deve seguir o sistema autor-data (sobrenome do(s) autor(es) seguido do ano, 

(Norma de Citação ABNT 10520); Considerações finais e Referências: ordenadas 

alfabeticamente pelo sobrenome do 1° autor; as referências deverão ser apresentadas 

segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (BR 6023).  

 

8 CONFECÇÃO DOS PÔSTERES 

 

A confecção de pôster é de inteira responsabilidade dos autores que submeterem resumos 

simples. Devem obedecer, no entanto, as seguintes orientações: 

Dimensões: 90cm de largura por 120cm de altura;  

Corpo: o tamanho e o tipo de letra ficam a critério do autor, desde que o texto seja legível a 

uma distância de 50cm; 

Título do trabalho (o mesmo do resumo); 

Autores;  

Instituição;  

Introdução (com objetivos), material e métodos, resultados e discussão (recomenda-se a 

utilização de fotografias, gráficos, tabelas e figuras que facilitem a ilustração), 

considerações finais e referências; 

Fixação: a confecção do pôster é de inteira responsabilidade do(s) autor(es) e deverá vir 

com Madeirit e cordão na parte superior e inferior, para facilitar a fixação do trabalho no dia 

da apresentação. 

 

9 APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
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Todos os trabalhos deferidos serão classificados a partir dos pareceres da Comissão 

Avaliadora designadas pela Coordenação do Encontro. O participante inscrito no evento 

aceita que, para esta classificação, não caberá questionamentos e recursos. 

 

9.1 Apresentações de Pôster: Utilização de material gráfico/fotográfico, estatístico e 

dissertativo sobre atividades de pesquisa, extensão, ferramentas e aplicações, com 

aproveitamento total ou parcial da superfície do pôster. Os pôsteres serão montados em 

local, dia e horário a ser divulgado. Os autores indicarão um ou mais representantes, que 

deverão permanecer junto ao pôster para Apresentação a comunidade presente no evento. 

 

10 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS 

 

10.1 Os trabalhos submetidos serão avaliados quanto aos critérios de formatação e, o mérito 

dos mesmos de acordo com os seguintes itens: 

a) Atualidade, originalidade do trabalho 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. 

 

10.2 Os trabalhos serão avaliados com os conceitos: aceito para apresentação e serão 

publicados nos anais; e não aceito, neste caso não caberá recurso contra o parecer.  

 

10.3 Os trabalhos aceitos serão apresentados em forma de pôsteres e apresentação oral e 

serão publicados nos ANAIS (CD) do evento com número de ISSN.  

 

11 DA APRESENTAÇÃO   

  

11.1 Os autores dos trabalhos aceitos terão oportunidade de apresentá-los em forma de 

pôster e apresentação oral durante o evento. 

 

11.2 Os trabalhos submetidos na forma de resumos expandidos e ou artigos completos e 

selecionados pelos pareceristas do XIII Encontro de Iniciação Científica, como aceitos farão 
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apresentação oral, no dia 18/10 das 08:00 às 11:00 e das 13:30 as 16:00 nas salas da 

Unidade Ipê Shopping. Os Pôsteres serão apresentados das 16:00 às 17:30 horas na Unidade 

Unidade Ipê Shopping.  

 

12 CRONOGRAMA 

 

12/08/2019 – Publicação do Edital; 

15/08/2019 – Até as 17h prazo final para impugnação do Edital; 

19/08/2019 a 29/09/2019 – Submissão dos trabalhos no endereço 

pesquisa@unifimes.edu.br 

10/10/2019 – Divulgação dos trabalhos aprovados; 

18/10/2019 – Apresentação dos trabalhos: 08:00 as 11:00h e das 13:30 às 16:00h 

Unidade Ipê Shopping. 

18/10/2019 – Apresentação dos pôsteres as 16:00h, Unidade Ipê Shopping. 

 

13 CERTIFICADOS 

 

13.1 Os certificados serão emitidos pela Pró-reitoria de Ensino, de Pesquisa e de Extensão e 

estarão disponíveis em:  http://www.unifimes.edu.br - Aba certificados. 

 

14 PUBLICAÇÃO 

 

Os participantes do XIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFIMES, 

ao submeter seus trabalhos, concordam com todas as regras do evento explicitadas neste 

Edital e autorizam a publicação do(s) trabalho(s) no ANAIS do evento e demais meios de 

divulgação da UNIFIMES, sendo responsável pelo conteúdo apresentado; 

 

Os participantes da XIV Semana Universitária da Unifimes como palestrantes, membros de 

mesa redonda e/ou outra forma de participação, que queiram disponibilizarem seus trabalhos 

para serem publicados nos ANAIS da Semana Universitária, formato CD, devem enviar a 

comissão organizadora do evento, no endereço pesquisa@unifimes.edu.br obedecendo as 

mesmas regras de submissão, constantes neste edital. 

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

 

Para quaisquer informações, o inscrito deverá se dirigir à Diretoria de Pesquisa da 

UNIFIMES (64 3672-51501) 

 

16 CLAÚSULA DE RESERVA 

 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (PROEPE). 

 

Mineiros/GO, 12 de agosto de 2019. 

 

 

Dr. Eleno Marques de Araújo 

Diretor de Pesquisa 

 

 

  

 

 

Profa. Ma. Marilaine de Sá Fernandes 

Pró-reitora de Ensino, de Pesquisa e de Extensão.  


