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EDITAL Nº 01/2016 

 

Torna pública a abertura de inscrições e 

estabelece normas relativas à participação no 

X ENCONTRO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DA UNIFIMES E 

PUBLICAÇÃO DE RESUMOS, 

PALESTRAS, MESA REDONDA, ETC 

REALIZADAS DURANTE XI SEMANA 

UNIVERSITÁRIA 

 

 

 

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

Mineiros, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna pública a abertura de 

inscrições e estabelece normas relativas à participação no X ENCONTRO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DA UNIFIMES E PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DAS PALESTRAS, 

MESA REDONDA, ETC REALIZADAS DURANTE XI SEMANA UNIVERSITÁRIA, 

que será realizada entre os dias 19 a 22 de outubro de 2016, no Campus 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 do 

país. 

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

c) Promover a integração Ensino-Pesquisa-Extensão entre os corpos discente e docente da 

UNIFIMES. 

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

 

3. ÁREAS DO CONHECIMENTO 

 

A elaboração dos trabalhos obedecerá ao enquadramento nas 5 (cinco) áreas do 

conhecimento: 

 

Ciências Biológicas e Saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, 

Ecologia e Terapia Ocupacional. 

Ciências Exatas e da Terra: Ciências Agrárias, Estatística, Física, Geologia, Matemática, 

Medicina Veterinária, Oceanografia e Química. 

Ciências Humanas e Sociais: Artes Cênicas, Artes Visuais, Ciências Sociais, Direito, 

Filosofia, Geografia, História, Letras, Música, Pedagogia e Psicologia. 

Ciências Sociais Aplicadas: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Ciências da Informação, Comunicação Social, Economia Doméstica, Hotelaria, Serviço 

Social, Secretariado Executivo e Turismo. 

Engenharias e Tecnologias: Arquitetura e Urbanismo, Computação e Informática, Design, 

Engenharias e Meteorologia. 

 

4.   TIPO DE TRABALHOS APRESENTADOS 

 

 Os trabalhos poderão apresentados poderão ser do tipo estudos de casos, experiências 

laboratoriais, relatos de estágios, relatos de monitorias, revisão bibliográfica, trabalhos de 

pesquisas no âmbito da pós-graduação. 
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5. COMISÃO GERAL DO X ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

UNIFIMES   

 

Dr. Eleno Marques de Araújo, Dra. Elisângela Maura Catarino, Dr, Fábio André Pinheiro de 

Araújo Dr. Joaquim Júlio de Almeida Junior, Dr. Luiz Leonardo Ferreira, Dr. Marcelo 

Máximo Purificação, Dr. Vinício Araújo do Nascimento, Ma. Ariana Bertola Carnevalle, 

Me. Evandro Salvador Alves de Oliveira, Me. José Humberto Rodrigues dos Anjos, Ma. 

Marcia Maria de Paula,  Ma. Raquel Loren, Ma. Rejane Aparecida Carvalho Pohlmann, Ma. 

Sandra Mara D'Avila Sandri, Ma. Stela Mara Souza Pereira, Ma. Tatiane Alves Macedo, 

Me. Zaqueu Henrique de Souza, Ma. Kátya Bonfim Ataídes Smiljanic, Dr. Daniel Cortes 

Beretta   Prof º Esp. Fernando Markus 

Aluno: Acadêmico de Direto Matheus Lopes – Presidente DCE 

Bibliotecária:  

 

6. INSCRIÇÕES 

 

As inscrições dos trabalhos serão realizadas no período de 01/09/2016 a 03/10/2016, 

por meio do seguinte endereço eletrônico: http://semana@unifimes.edu.br/ 

6.1. O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda 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; 

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 cinco (05) autores mais o orientador; e 

6.6. O autor do trabalho deverá anexar o arquivo no formato Word 97 - 2003. 

 

7. ELABORAÇÃO DO TRABALHO (RESUMO EXPANDIDO)  
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Idioma: português; 

Fonte: Arial, estilo normal, corpo 12 (tamanho da letra); 

Espaçamento: 1,5 entrelinhas;  

Alinhamento: justificado;  

Papel: tipo Carta (216x279mm), com margens esquerda 3 cm; Direita 2 cm; Superior 3cm; 

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 sobrescrito; 

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

iniciais em maiúsculo, abaixo do título, 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 e; separe os autores com vírgulas, após cada 

chamada;  

Chamadas: as chamadas devem vir após os autores, informando o cargo e o endereço 

profissional completo dos mesmos; 

Formato: o trabalho na íntegra deve ser elaborado no formato Word 97 – 2003; 

Resumo: limite de 1.500 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos; os nomes em 

latim (nomes científicos, no corpo do resumo, deverão estar escritos em itálico);  

Palavras-chave: indique no máximo cinco palavras chave, que não estejam contidas no 

título, em ordem alfabética; e separadas por ponto. 

Introdução: máximo de 1.500 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos;  

Material e métodos ou Metodologia: máximo de 3.200 caracteres, incluindo os espaços e 

sinais ortográficos;  

Resultados e discussão: máximo de 4.500 caracteres, incluindo os espaços e sinais 

ortográficos;  

Tabelas e Figuras: máximo de dois itens. Poderão ser utilizadas abreviaturas consagradas 

pelo Sistema Métrico Internacional, como, por exemplo, kg, g, cm, ml, etc. Quando for o 

caso, abreviaturas não usuais deverão ser descritas na primeira vez que aparecerem no texto; 

por exemplo, fibra em detergente ácido (FDA). As tabelas, figuras e gráficos (máximo 2 

itens) devem ser numeradas em algarismos arábicos. 
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Conclusões: máximo de 500 caracteres, incluindo os espaços e sinais ortográficos; 

Citação: a apresentação de autores no texto deve seguir o sistema autor-data (sobrenome do 

(s) autor (es) seguido do ano), de modo que as entradas pelo sobrenome do autor, pela 

instituição responsável ou pelo título incluído na sentença devem ser em letras maiúsculas e 

minúsculas; quando estiverem entre parênteses devem ser em letras maiúsculas (Norma de 

Citação ABNT 10520). Como descrito a seguir: 

Um autor: Indicação do sobrenome do autor seguido da data. 

Exemplos: Van Soest (1994) definiu digestão como um processo... ou A digestão pode ser 

definida como um processo de conversão de ... (VAN SOEST, 1994). 

Dois autores: indicar ambos unidos pela conjunção aditiva e acrescidos da data. Exemplos: 

Miller e Toulouse (1986) verificaram que o ganho de peso dos animais... ou O ganho de 

peso dos animais pode ser influenciado... (MILLER; TOULOSSE, 1986); 

Três autores ou mais: indicar o primeiro autor, seguido da expressão et al. acrescidos da 

data. Exemplos: White et al. (1998) afirmaram que a digestibilidade dos nutrientes… ou A 

digestibilidade dos nutrientes está em função… (WHITE et al. 1998). As citações de 

diversos documentos de um mesmo autor, publicados em um mesmo ano, são distinguidas 

pelo acréscimo de letras minúsculas do alfabeto após a data, e sem espaçamento. Exemplos: 

Powell (1993a) ou (POWELL, 1993a); Morrison e Glinov (1990a) ou (MORRISON; 

GLINOV, 1990a). Quando houver coincidências de autores com o mesmo sobrenome e data, 

acrescentar as iniciais de seus nomes. 

Referências bibliográficas: ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do 1° autor; as 

referências bibliográficas deverão ser apresentadas segundo a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT (BR 6023), à exceção das exigências dos periódicos. Em obras 

com dois e três autores, mencionam-se os autores separados por ponto e vírgula e naqueles 

com mais de três autores, os três primeiros vêm seguidos de et al. O termo et al. não deve ser 

redigido em itálico e nem precedido de vírgula. Devem ser redigidas em página separada e 

ordenadas alfabeticamente pelo (s) sobrenome (s) do (s) autor (es). Os destaques deverão ser 

em negrito e os nomes científicos, em itálico. Indica-se o (s) autor (es) com entrada pelo 

último sobrenome seguido do (s) prenome (s) abreviado (s), exceto para nomes de origem 

espanhola, em que entram os dois últimos sobrenomes.  

 

8. CONFECÇÃO DOS PÔSTERES 
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Dimensões: 90 cm de largura por 120 cm 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), conclusões e 

principais referências bibliográficas; 

Fixação: o pôster 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 

 

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: 

 

I) Atualidade, originalidade do trabalho e relevância do tema; 

II) Pertinência do título e qualidade do resumo; 
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III) Adequação e qualidade da introdução do trabalho; 

IV) Consistência teórica do trabalho; 

V) Clareza, pertinência e consecução do (s) objetivo (s); 

VI) Metodologia utilizada (adequação e qualidade); 

VII) Análise de dados e resultados; 

VIII) Articulação teórica e metodológica da interpretação; 

IX) Conclusões: fundamento, coerência e alcance; 

X) Qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade). 

 

10.2. A nota do trabalho (NT) será calculada pela média das notas atribuídas, sendo 

reprovado o trabalho que tiver nota menor que cinco.  

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

oral.  

 

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 que obtiverem melhores notas e selecionados pela comissão do X 

Encontro de Iniciação Científica farão apresentação oral, em horário, tempo e  loca a ser 

definido.  

 

12. CALENDÁRIO  

  

01/09/2016 a 03/10/2016: Inscrição dos trabalhos; 

04/10/16 a 14/10/2016: Avaliação dos trabalhos pelos revisores; 

14/10/2016 Divulgação dos trabalhos aceitos; 

Até 19/10/2016: Montagem dos pôsteres as 18:00 h, no local de exposição, a ser definido 

pela organização 

20/10/2016:   Exposição de pôsteres e apresentação oral– matutino (9:00h – 11:30h) 

                      Exposição de pôsteres e apresentação oral– vespertino (13:30h às 17:00h); 

                      Exposição de pôsteres e apresentação oral – noturno (19:00h às 21:30h); 
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13.  CERTIFICADOS 

 

13.1 O certificado será emitido pela Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

13.2 Os certificados do Evento estarão disponíveis em:  

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

 

14. PUBLICAÇÃO 

Os participantes X ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

UNIFIMES, ao efetivar sua inscrição, 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 XI SEMANA UNIVERSITÁRIA DA UNIFIMES 

como palestrantes, conferencistas, membros de mesa redonda e/ou outra forma de 

participação, que queiram disponibilizarem seus trabalhos para serem publicados nos 

anais da XI SEMANA UNIVERSITARIA, formato CD, devem enviar a comissão 

organizadora do evento, resumos com no máximo 300 palavras, o qual deverá ser 

anexado em local apropriado no endereço eletrônico: 

http://semana@unifimes.edu.br/ 

 

 

15. INFORMAÇÕES 

 

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

UNIFIMES (0xx64) – 3672-5153 

 

16. CLAÚSULA DE RESERVA 

 

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

e Extensão (PROEPE). 

 

http://www.unifimes.edu.br/
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Mineiros, 25 de agosto de 2016. 

 

 

 

Prof.a Ma. Rejane Aparecida de Carvalho Pohlmann 

Diretora de Pesquisa  

Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES  


