NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS
XIII Salão de Iniciação Científica e de Extensão - V Salão de Iniciação
Tecnológica - V Mostra da Pós-Graduação
22 a 26/10/2018
Orientações gerais:
O resumo deve se enquadrar em uma das seguintes modalidades:
1) Pesquisa com resultado envolvendo seres humanos,
2) Pesquisa com resultado não envolvendo seres humanos,
3) Projeto de Pesquisa,
4) Estudo de Caso,
5) Revisão de Literatura,
6) Programa ou projeto de Extensão,
7) Mostra da Educação Básica.
Apenas 1 aluno poderá apresentar o trabalho. Caso o primeiro autor não puder apresentar
o trabalho no dia, o mesmo poderá ser apresentado por outro co-autor; desde que este
esteja inscrito no evento. O orientador não poderá apresentar o trabalho.
O período de inscrições de trabalhos será de 22 a 26/10/2018.
O Centro Universitário Metodista – IPA não se responsabiliza por inscrições via internet
não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
A
submissão
do
trabalho
deverá
ser
realizado
https://www.even3.com.br/participante/trabalhocientifico/submissao

pelo

link

:

Os trabalhos inscritos e selecionados, porém não apresentados oralmente no evento, não
conferirão certificado.
Resumos que não forem enviados dentro das normas solicitadas serão automaticamente
rejeitados.

É permitido o envio de apenas 1 resumo para cada primeiro autor, porém o mesmo poderá
ser co-autor de outros resumos.
Os resumos aceitos serão publicados nos Anais da Revista Ciência em Movimento
(online), desde que tenha sido realizada a apresentação do trabalho no evento.
Haverá apenas apresentação na forma oral.
1) Os trabalhos deverão ser apresentados em slides (arquivo PPT ou PDF), trazidos em CD
ou pen drive, previamente revisados quanto a sua integridade de gravação. Não será permitida
a utilização de computador pessoal;
2) O apresentador deverá comparecer ao local da sessão de apresentação, no mínimo, 15
minutos antes da abertura da mesma;
3) A identificação do apresentador deverá ser realizada junto ao monitor de sala a fim de
registrar sua presença;
4) O apresentador deverá estar acompanhado preferencialmente de seu respectivo orientador
ou representante. A ausência do orientador ou seu representante não impede a apresentação
do trabalho;

5) O apresentador terá 10 minutos para expor sua pesquisa. A Comissão Julgadora poderá
utilizar-se de mais 10 minutos para questionamentos e ponderações;
6)
A listagem com data/hora/local da apresentação será
http://www.metodistadosul.edu.br/pos/sice.php, conforme cronograma;
7)

divulgada

no

site

Não serão aceitas solicitações de troca de dia e/ou turno.

8) O apresentador que não participar não fará jus ao certificado do evento e à divulgação do
resumo.
As bancas avaliadoras são compostas por dois membros, sendo estes professores ou
mestrandos do Centro Universitário –IPA e professores/pesquisadores de outras Instituições.

Para a avaliação dos trabalhos serão considerados os seguintes itens:
Resumo
4 (quatro) pontos, considerando os seguintes itens:
- Capacidade de síntese, clareza e adequação de linguagem;
- Informações sobre objetivo, concepção e métodos;
- Resultados (parciais ou finais) e conclusões;
Apresentação Oral
6 (seis) pontos
- Domínio do conteúdo;
- Adequação do material audiovisual;
-Postura de apresentação e perante às colocações da banca;
- Adequação ao tempo disponível.

Resumo (máximo 2500 caracteres incluindo espaços)

O resumo deve contemplar:
1) Ao preencher o link para resumo escolha qual a área temática que o seu resumo está sendo
enviado. A área escolhida pelo autor será a designada. A comissão não alterará a escolha do
autor.
2) Indicar a modalidade do trabalho enviado: Pesquisa com resultado envolvendo seres
humanos, Pesquisa com resultado não envolvendo seres humanos, Projeto de Pesquisa,
Estudo de Caso, Revisão de Literatura, Projeto de Extensão, Mostra da Educação Básica.
3)

O título será apresentado em item próprio durante a submissão.

4)

Apresentação de uma breve introdução sobre o estudo;

5) Relato da metodologia utilizada de forma concisa e clara, contemplando também as
considerações éticas (número do protocolo de aprovação do CEP, em caso de estudos com
seres humanos; ou do CEUA, para os estudos envolvendo animais de experimentação). Para

resumos que tenham resultados com seres humanos o numero do CEP será obrigatório, sendo
que Não serão aceitos resumos sem essas informações.
6)

Apresentação da síntese dos resultados obtidos até o momento;

7)

Conclusões do trabalho;

8) O resumo deverá ser dividido nos subitens: Introdução, Objetivo, Materiais e Métodos,
Resultados e Conclusão;
9)

A fonte deve ser Arial, tamanho 11; e o espaçamento deverá ser de 1,5;

10) Será permitida a inserção de fórmulas no resumo, desde que caibam junto ao texto;
11) Não será permitida a inserção de qualquer tipo de figura no corpo do resumo ou fora dele;
12) Ao final do resumo, deve ser inserido de 3 a 5 palavras-chave.
13) O resumo deve ser enviado por meio exclusivo do formulário, não deve ser enviado por email.
14) Os autores devem ser inseridos um a um, não devendo aparecer no corpo do resumo.

Obs:
Na modalidade Pesquisa com resultados que não envolve seres humanos não é necessário
incluir número do protocolo de aprovação do CEP;
Na Modalidade Estudo de caso deve estar contemplado as considerações éticas (número do
protocolo de aprovação do CE)
Na Modalidade Projeto de Pesquisa o resumo deverá ser dividido nos subitens: Introdução,
Objetivo, Justificativa, Materiais e Métodos, Hipóteses e Resultados esperados. Não é
necessário ter aprovação do CEP;
Na Modalidade Revisão de literatura. Não é necessário aprovação do CEP. O resumo deverá
ser dividido nos subitens: Introdução, Objetivo, Materiais e Métodos, Resultados e Conclusão;
Na Modalidade Projeto de Extensão o resumo deverá ser dividido nos subitens: Introdução,
Objetivo, Materiais e Métodos, Resultados e Conclusão. Explicar o objetivo do programa ou
do projeto de extensão e os métodos utilizados para alcançar tais objetivos. Apresentação da
síntese dos resultados obtidos até o momento; Conclusões do trabalho
Na Modalidade Mostra da Educação Básica. Relato da metodologia utilizada de forma concisa
e clara. Não é necessário aprovação do CEP. O resumo deverá ser dividido nos subitens:
Introdução, Objetivo, Materiais e Métodos, Resultados e Conclusão;

