
                                       
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS – UNIFIMES 

DIRETORIA DE PESQUISA – DIP 

DIRETORIA DE EXTENSÃO, ASSUNTOS COMUNITÁRIOS, ESTUDANTIS E CULTURAIS – 

DEACEC 

DIRETORIA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO – DIE 

 

 

EDITAL 01/2021 

 

Torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas 

relativas à participação e publicação de trabalhos acadêmicos 

na XVI Semana Universitária, XV Encontro de Iniciação 

Científica e VIII Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação 

do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES para o ano 

de 2021, com o tema “A Transversalidade da Ciência, 

Tecnologia e Inovações Para o Planeta”. 

 

1 OBJETIVO  

 

1.1 Objetivo Geral 

Apresentar a comunidade acadêmica da UNIFIMES e demais setores da comunidade externa a 

participarem das atividades da XVI Semana Universitária, XV Encontro de Iniciação Científica e VIII 

Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação da UNIFIMES no ano de 2021. 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 vínculo de estímulo ao ensino superior;  

d) Promover a visibilidade dos projetos e programas na área de ensino, pesquisa, extensão 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 Coordenadores 

Profa. Dra. Glicélia Pereira Silva; 

Prof. Me. Daniel Resende Freitas 

Prof. Me. Zaqueu Henrique de Souza; 



                                       

3.2 Organizadores da: 

 

Comissão Organizadora da XVI Semana Universitária 

Comissão Organizadora do XV Encontro de Iniciação Científica 

Comissão Organizadora da VIII Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

Técn. Adm. Angelita Oliveira Freitas, 

Prof. Dr. Aristóteles Mesquita de Lima Netto 

Técn. Adm. Deise Katiuscia Xavier Kaisa Oliveira  

Prof. Dr. Diego Oliveira Ribeiro, 

Profa. Dra. Elisângela Maura Catarino, 

Prof. Esp. Gabriel Pinto da Silva Neto,  

Profa. Ma. Lidiane Ferreira da Silva, 

Profa. Dra. Lorena Cristina Curado Lopes,  

Profa. Ma. Luá Cristine Siqueira Reis,  

Prof.ª Ma. Márcia Maria de Paula. 

Profa. Ma. Melissa Carvalho Martins, 

Profa. Ma. Núbia Sousa Carrijo, 

Prof. Esp. Orseni Jose Dos Reis Dos Santos 

Profa. Ma. Pauliane Rodrigues Resende, 

Profa. Dra. Priscila Chediek Dall’Acqua, 

Prof. Dr. Rogério Machado Pereira,  

Profa. Ma. Raquel Loren dos Reis Paludo,  

Profa. Dra. Vanessa Resende Souza Silva 

 

4 DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para participação na XVI Semana Universitária, XV Encontro de Iniciação Científica e 

VIII Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação serão gratuitas e realizadas por meio do site: 

www.unifimes.edu.br. A inscrição no evento permitirá que o participante tenha acesso as palestras e aos 

minicursos no(s) qual(is) a inscrição for efetuada. Bem como, direito ao certificado de participação. 

 

5 DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

A submissão de trabalhos acadêmicos será realizada no período de 16/08/2021 à 12/09/2021 até as   23h59. 

 

5.1 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; 

 

5.2 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; 

 

5.3 Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas pelo evento; 

 

5.4 A submissão dos trabalhos será realizada no site da UNIFIMES: www.unifimes.edu.br, em link 

específico de acesso à plataforma OJS. Os autores deverão anexar seus respectivos trabalhos seguindo as 

instruções de formatação de acordo com o modelo disponível junto a este edital. 

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


                                       

5.5 Cada inscrito poderá submeter um (01) trabalho por modalidade como autor principal, sendo que cada 

trabalho poderá ter no máximo seis (06) autores; 

 

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

no âmbito da iniciação científica e da pós-graduação, trabalhos provenientes de projetos de extensão e 

trabalhos provenientes projetos de inovação e empreendedorismo. 

 

5.7 Não haverá apresentação dos trabalhos aprovados e selecionados.  

 

6 DA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS  

 

6.1 Das áreas do Conhecimento 

 

A elaboração dos trabalhos deverá ser enquadrada e direcionada a uma das três áreas do Conhecimento: 

Biociências, Ciências Exatas e Ciências Humanas. 

 

6.2 Resumos Simples 

 

O resumo deverá ter no mínimo 300 e máximo 500 palavras e contemplar introdução, objetivos, 

metodologias, principais resultados, discussão e conclusão (esses dizeres não devem aparecer no corpo 

do texto). O resumo deverá ser enviado em arquivo Word compatível com a versão 2003, ou similar e 

deverá ser organizado considerando a seguinte estrutura: Idioma: português; Fonte: Times New Roman, 

estilo normal, corpo 12 (tamanho da letra); Espaçamento entre linhas 1,5; Alinhamento:  justificado; 

margens esquerda e superior 3 cm; direita e inferior 2 cm. 

Título 

O título deverá ser conciso, refletir o conteúdo do trabalho, ser digitado em caixa alta, em negrito, 

centralizado e sem ponto final. 

Autores  

Os nomes completos dos autores deverão ser posicionados abaixo do título, alinhados à direita e 

considerando a ordem de autoria. Em nota de rodapé deve constar a descrição de seu vínculo institucional 

e somente o correio eletrônico do autor para correspondência. 

 

6.3 Resumo Expandido e Artigo Completo 

 

O resumo expandido deverá apresentar no mínimo três (03) e no máximo seis (06) páginas, incluindo as 

referências. 

 

O artigo deverá apresentar no mínimo sete (07) e no máximo quatorze (14) páginas, incluindo as 

referências. 

 

6.3.1 Formatação 

O texto deverá ser enviado em arquivo Word compatível com a versão 2003 ou similar, e deverá ser 

organizado considerando a seguinte estrutura: Idioma: português; Fonte: Times New Roman, estilo 

normal, corpo 12 (tamanho da letra); Espaçamento entre linhas 1,5; Alinhamento:  justificado; margens 

esquerda e superior 3 cm; direita e inferior 2 cm. As citações no corpo do texto devem obedecer às normas 

da ABNT em vigência. 

Título 

O título deverá ser conciso, refletir o conteúdo do trabalho, ser digitado em caixa alta, ter até 15 palavras, 

em negrito, centralizadas e sem ponto final; com os nomes científicos em itálico se for o caso. 



                                       

Autores  

Os nomes completos dos autores deverão ser posicionados abaixo do título, alinhados à direita e 

considerando a ordem de autoria. Em nota de rodapé devem constar descrição de seu vínculo institucional 

e somente o correio eletrônico do autor para correspondência. 

Resumo 

O resumo terá no máximo 250 palavras e deverá contemplar os objetivos, questões teóricas, 

metodológicas, principais achados e contribuições (esses tópicos não devem aparecer no corpo do texto).  

Palavras-chave 

No mínimo três (3) e no máximo cinco (5), separadas por ponto.  

Estrutura do Trabalho 

O trabalho deverá conter Introdução, Metodologias, Resultados e Discussão, Considerações Finais ou 

Conclusão e Referências, obedecendo as especificidades de cada área do conhecimento. 

Subtítulos (facultativo) 

Entende-se por subtítulos as subdivisões contidas dentro dos tópicos principais descritos ao longo do texto. 

Nesses casos deverão estar em negrito, com a primeira letra da primeira palavra em maiúscula. 

Tabelas e Figuras (facultativas) 

As tabelas e/ou figuras devem ser diagramadas o mais próximo possível do texto onde forem 

mencionadas. Devem ser numeradas sequencialmente, com algarismos arábicos, sendo referenciadas no 

texto com as palavras “Tabela” ou “Figura” e o numeral correspondente. Ao publicar tabelas e figuras de 

outras fontes, deverá citar a fonte. 

 

6.3.2 Os trabalhos na íntegra, deverão ser elaborados de acordo com o item 5 deste edital. 

 

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. 

 

8 DO CRONOGRAMA DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

PERÍODO AÇÃO 

16/08 à 12/09/2021 Submissão dos trabalhos   

17/09/2021 
Divulgação dos trabalhos classificados de acordo com as normas 

do edital 

17/09 à 02/10/2021 Avaliação dos trabalhos pela Comissão Científica 

08/10/2021 
Prazo final para correção e envio dos trabalhos classificados 

como “Aceito com Correções” 

15/10/2021 Divulgação do resultado final  

 

8.1 Não haverá, em hipótese nenhuma, a prorrogação dos prazos estabelecidos neste Edital. 



                                       

 

 

9 DA PROGRAMAÇÃO DA XVI SEMANA UNIVERSITÁRIA, XV ENCONTRO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E VIII FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

A programação da XVI Semana Universitária, XV Encontro de Iniciação Científica e VIII Feira de 

Ciência, Tecnologia e Inovação ocorrerá entre os dias 18 e 20 de outubro de 2021 com realização de 

palestras e minicursos envolvendo as diversas áreas do conhecimento.  O cronograma das atividades será 

disponibilizado no site da UNIFIMES com seus respectivos dias e horários. 

 

10 SUBMISSÃO DE PROPOSTAS PARA REALIZAÇÃO DE MINI-CURSOS 

 

10.1 Será disponibilizado para as coordenações de cursos da UNIFIMES um formulário específico para a 

indicação de minicursos voltados para formação técnica correspondente as competências de cada curso.  

 

10.2 De acordo com a disponibilidade do cronograma, os minicursos poderão ter duração de 2 ou de 4 

horas. 

 

10.3  As indicações das propostas dos minicursos devem ser submetidas até dia 23 de agosto de 2021, 

para enquadramento na programação do evento.  

 

11 CERTIFICADOS 

 

11.1 Os certificados serão emitidos pela Diretoria de Pesquisa e Diretoria de Extensão e estarão 

disponíveis em; www.unifimes.edu.br – na aba certificados. 

 

11.2 Serão emitidos certificados para as seguintes categorias do evento: participante, organizador, 

palestrante e parecerista. 

 

11.3 Para ter direito à certificação de participante, os inscritos deverão obter o mínimo de 75% de presença 

nas atividades do evento. 

 

12 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. 

 

13 DAS INFORMAÇÕES 

 

Para quaisquer informações, o inscrito deverá se dirigir à Comissão Organizadora do evento. 

 

14 DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Os casos não previstos neste edital serão avaliados pelas Diretorias supracitadas. 

 

 

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


                                       

 

 

 

 

 

Mineiros/GO, 28 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Glicélia Pereira Silva 

Diretora de Pesquisa 

 

 

 

 

Prof. Me. Zaqueu Henrique de Souza 

Diretor de Extensão 

 

 

 

 

Prof. Me. Daniel Resende Freitas 

Diretor de Inovação e Empreendedorismo  

 

 

 

 

 

 


