
	 	

REGULAMENTO 

Apresentação 

Sejam bem-vindos!  

O UNICERP agradece a todos os inscritos no Fórum e Encontro de Iniciação 
Científica, bem como a todos os participantes da comissão organizadora e 
conferencistas.  

Convido a todas e todos que estudam, trabalham e/ou produzem ciência para 
participar deste novo encontro científico. Será um espaço de troca de 
conhecimentos e vivências que prioriza a construção do saber sem fronteiras, 
transdisciplinar.  

Coordenadoria de Pesquisa e Iniciação Científica do Unicerp 

 

Informações 

O evento acontecerá no dia 25 de novembro de 2020 de 19 a 23 hs  

Diante do atual contexto de enfrentamento à pandemia por Coronavírus 
(COVID-19), este evento será em um novo formato: inteiramente online, em 
tempo real e de modo interativo. 

As atividades previstas acontecerão integralmente e através da plataforma 
Zoom e Youtube. 

 

Atividades do Evento:   

Conferência Geral – Único Palestrante às 19 horas  

Comunicação Oral – CO: 20 às 23h  

Pôster – PO:  20 às 23 h 

Projetos de Iniciação Científica: PROIC19 as 20 às 23 h 

Os trabalhos poderão ser enviados nas modalidades: Comunicação Oral (CO), 
Pôster (PO)  

 

Público: 

Estudantes de graduação e pós-graduação, professores e profissionais das áreas 
de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Exatas, Biológicas e Saúde. 



	 	

Áreas Temáticas: 

As áreas temáticas foram pensadas para fornecer ao participante as linhas de 
pesquisas mais importantes e inovadoras da área! Escolha a que mais se adequa 
ao seu trabalho! 

• Saúde da Criança e Adolescente  
• Saúde do Adulto e Idoso 
• Educação Escolar e Ensino 
• Direito Civil, Penal e Empresarial  
• Direito, Judicialização e Saúde 
• Saúde Pública e Gestão 
• Saúde Mental  
• Solo, Água, Sustentabilidade e Meio Ambiente  
• Inovação, Empreendedorismo e Marketing   
• Treinamento Desportivo e Performance 
• Comunicação e Linguagem 
• Epidemiologia e Vigilância Sanitária  
• Fitotecnia e Fitossanidade  
• Zoologia  
• Botânica 
• Fertilidade e Nutrição de Plantas  
• Gestão e Tecnologia  
• Zootecnia  
• Genética  
• Gestão Empresarial e Mercado de Trabalho 
• Contabilidade e Finanças 
• Tecnologia das Construções  
• Clínica e Cirurgia de Animais 
• Educação, Deficiência e Inclusão 
• Saúde Materno Infantil 

 
 

Etapas 

Inscrição no evento: até 30/10/2020 a 20 /11/2020 - Data limite para quem 
assistirá ao evento 

Submissão para envio de trabalhos: 30/10/2020 até 10/11/2020 

Avaliação dos trabalhos pelos revisores: 11/11/2020 a 15/11/2020  

Período de revisão pelo Autor: 16/11/2020 a 17/11/2020 



	 	

Período de reavaliação pelo avaliador: 16/11/2020 a 19/11/2020 

Divulgação dos trabalhos selecionados no site resultado: 23/11/2020 

Apresentações dos trabalhos: 25/11/2020 

 

Submeta Seu Trabalho 

Submeta seu trabalho na área do participante. Caso não tenha feito sua 
inscrição ainda, clique aqui. 

 

Período de Submissão 

Os trabalhos deverão ser submetidos pela área de participantes até 10/11/2020 

 

Inscrições 

As inscrições ocorrerão no período de 30/10 a 20/11/2020 

 

Módulo de Submissão 

Informações Gerais 

O resumo deverá ser redigido em português e enviado por meio da página do 
evento até dia 10/11/2020. 

Para apresentar o trabalho, pelo menos um dos autores deverá se inscrever no 
evento. A efetivação da inscrição deverá ser feita até 15/11/2020 para a 
aceitação do resumo. 

Cada participante inscrito poderá submeter até dois (2) resumos de estudos 
(ainda não publicados) como primeiro autor, podendo, contudo, ser coautor de 
outros. Mudanças de autoria não serão aceitas após o envio do resumo, e os 
autores aparecerão no certificado na mesma ordem e formato em que foram 
incluídos na submissão do resumo. O número de autores por trabalho é limitado 
a 5 (cinco). 

Os resumos submetidos serão analisados pela Comissão Científica e o resultado 
sobre a aceitação será disponibilizado na página do evento e por e-mail ao autor 
correspondente. 



	 	

O resumo deverá conter: breve introdução, objetivos claramente definidos e 
justificados, desenho do estudo e metodologia, breve descrição dos resultados 
e conclusão. Será considerada para a aceitação do resumo, além do conteúdo, 
a qualidade da redação do texto.  

Os resumos aceitos serão publicados de forma eletrônica no site do evento. 

Será emitido 1 (um) certificado por trabalho, onde constarão o título e os nomes 
de todos os autores, conforme constar no resumo do trabalho. 

O Comitê Científico se reserva o direito de recusar os trabalhos que não 
cumpram com estas normas ou que não apresentem qualidade suficiente de 
acordo com os critérios de avaliação do comitê científico. 

 

Instruções para Elaboração do Resumo 

 

Idioma: português 

 

Tamanho máximo: 2000 caracteres sem espaços (incluindo todos os itens: 
título, autor (es), instituição, resumo, palavras-chave e financiamento- se 
houver). O resumo deverá ser estruturado e deverá ter a seguinte disposição: 

 

Introdução: Breve introdução ao tema abordado. Objetivo: Conciso, 
claramente definido e justificado. Metodologia: Desenho do estudo e 
metodologia. Resultados: Breve descrição dos resultados mais relevantes. 
Conclusão: Resposta clara e direta ao objetivo. 

 

A formatação do Resumo deve seguir o modelo disponível no site. 

Template da Submissão do Resumo: Clique aqui e baixe o template 

 

Apresentação Oral 

As apresentações Orais deverão ser feitas em 10 minutos de forma online via 
plataforma indicada posteriormente, seguidas de 5 minutos de discussão. 

Template para elaboração dos Slides: Clique aqui e baixe o template 



	 	

A data e horário das apresentações serão informados no site do evento a partir 
de 23/11/2020. 

 

Apresentação Pôster 

As apresentações em Pôster deverão ser feitas em 5 minutos de forma online 
via plataforma indicada posteriormente, seguidas de 3 minutos de discussão. 

Template para elaboração do Pôster: Clique aqui e baixe o template	

A data e horário das apresentações serão informados no site do evento a partir 
de 23/11/2020. 


