
 
 

 

XII REUNIÃO CIENTÍFICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS 
– PORTO VELHO 

 
22 e 23 DE OUTUBRO DE 2020 

 

O Centro Universitário São Lucas (UniSL) e a Faculdade São Lucas (FSL) de Porto 

Velho, por meio da sua Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação 

(COPPEXI), convida a comunidade acadêmica e científica para a XII REUNIÃO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA/UniSL Porto Velho. O evento remoto tem por objetivo promover a construção, a 

difusão e a popularização da Ciência e Tecnologia nas diferentes áreas do Conhecimento, de 

forma a, (i) estimular a integração ensino-pesquisa entre discentes e docentes e o 

intercâmbio com pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior e/ou de Pesquisa; 

(ii) integrar e divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelos Docentes e Pesquisadores 

de Instituições de Ensino Superior, de Pesquisa e Tecnologia da capital Porto Velho-RO e (iii) 

contribuir com a formação e a capacitação profissional de recursos humanos especializados 

com características multidisciplinares na Amazônia Ocidental. 

 

1- REGULAMENTO GERAL 

Poderão participar da XII Reunião Científica do Centro Universitário São Lucas Porto 

Velho: 

1.1- Estudantes de graduação e de pós-graduação Lato sensu e Stricto sensu, profissionais, 

pesquisadores e professores de instituições de ensino superior e de pesquisa em todas as 

áreas do conhecimento. 

1.2- Os participantes do evento poderão ser oriundos de Instituições de Ensino Superior 

públicas e privadas, Institutos Federais, Institutos de Ciência e Tecnologia, Empresas públicas 

e privadas, dentre outros setores.  

1.3- Os alunos bolsistas dos Programas de Bolsas de Iniciação Científica do UniSL (PIBIC e 

PIC/PAP) devem, obrigatoriamente, apresentar os seus trabalhos na Reunião Científica. 

 

 



 
 

 

2- INSCRIÇÕES 

2.1- A participação no evento científico poderá ser feita na condição de ouvinte ou 

autor/apresentador de trabalho científico e/ou tecnológico. 

2.2- As inscrições serão realizadas pelo link https://www.saolucas.edu.br/extensao/agenda-

de-eventos-remotos-porto-velho-ro e posteriormente os RESUMOS deverão ser submetidos 

(apenas por um dos autores) no sistema eletrônico do evento pelo link 

http://inotec.saolucas.edu.br/index.php/reuniao/login.  

2.3- Quaisquer outras informações ou dúvidas poderão ser encaminhadas ao endereço de E-

mail:   reuniaocientifica@saolucas.edu.br. 

2.4- Não haverá taxa de inscrição, contudo as vagas são limitadas. Cada inscrição dará direito 

a apresentação de até 04 (QUATRO) trabalhos.  

2.5- As inscrições ocorrerão de acordo com o seguinte CRONOGRAMA: 

INSCRIÇÕES PERÍODO 

Inscrições para participação no evento:  
https://www.saolucas.edu.br/extensao/agenda-de-eventos-remotos-
porto-velho-ro 
  

18/09 a 08/10/2020 

Submissões de Resumos Científicos: 
Site do evento: http://inotec.saolucas.edu.br/index.php/reuniao/login 
Contato de E-mail: reuniaocientifica@saolucas.edu.br 
Áreas do Conhecimento: 

 Ciências Agrárias; 

 Ciências Biológicas; 

 Ciências Exatas e da Terra; 

 Ciências Humanas; 

 Ciências da Saúde; 

 Ciências Sociais Aplicadas; 

 Engenharias; 

 Linguística, Letras e Artes. 
 

25/09 a 11/10/2020 

Divulgação dos Trabalhos ACEITOS 
Site do evento: http://inotec.saolucas.edu.br/index.php/reuniao/login 
 

16/10/2020 

Envio de Apresentações PPTs de Trabalhos Aceito 
Contato de E-mail: reuniaocientifica@saolucas.edu.br 
 

20/10/2020 

 



 
 

 

2.6- O evento contará com certificação de 20 horas de atividades como ouvinte e certificação 

para apresentação de trabalhos. 

2.7- Caso os demais autores dos trabalhos submetidos, tiverem interesse em participar do 

evento como ouvinte, deverão realizar sua inscrição.  

2.8- A CERTIFICAÇÃO SE DARÁ POR MEIO DA FREQUÊNCIA MÍNIMA INDIVIDUAL DE 70% 

DAS ATIVIDADES. 

 

3- DAS FORMAS DE INSCRIÇÃO 

3.1- Os trabalhos deverão ser submetidos na forma de RESUMO, conforme modelo 

disponível, para as apresentações remotas on-line. 

3.2- Cada inscrição dará direito a 04 (quatro) trabalhos 

3.3- Após o envio, não será possível efetuar qualquer alteração no resumo, como por 

exemplo, alteração da área de conhecimento, autores do trabalho, texto ou forma de 

apresentação por erros de preenchimento da ficha de inscrição, exceto quando solicitado 

pela Comissão Científica aos autores do trabalho. 

3.4- O trabalho deverá ser enquadrado em uma das seções temáticas abaixo, especificando 

a sua subárea de acordo com a tabela de Área de Conhecimentos do CNPq 

(http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf):  

1- Ciências Exatas e da Terra (CET); 2- Ciências Biológicas (CB); 3- Engenharias (EN); 4- 

Ciências da Saúde (CS); 5- Ciências Agrárias (CA); 6- Ciências Sociais Aplicadas (CSA); 7- 

Ciências Humanas (CH); 8- Linguística, Letras e Artes (LLA); 9- Outros. 

 

4- DOS TRABALHOS 

4.1- Participarão da XII Reunião Científica do Centro Universitário São Lucas Porto Velho, 

apenas trabalhos inéditos no formato de resumo, seguindo as diretrizes: 

4.1.1- Os resumos deverão ser digitados em “Word for Windows” no formato “doc” 

com Fonte Arial, tamanho 12.  

4.1.2- As páginas devem ser estruturadas com 3,0 cm de margens superior e esquerda 

e 2,0 cm para margens inferior e direita.  



 
 

 

4.1.3- O corpo do trabalho deverá ser composto pelos seguintes itens: TÍTULO, 

AUTORES, INSTITUIÇÃO, INTRODUÇÃO, OBJETIVO, MATERIAL E MÉTODOS, 

RESULTADOS E DISCUSSÃO, CONCLUSÃO, AGRADECIMENTOS (ÓRGÃOS DE FOMENTO 

E INSTITUIÇÕES COLABORADORAS). 

4.1.4- TÍTULO: com todas as letras maiúsculas, alinhamento centralizado e em negrito. 

4.1.5- AUTORES: Em negrito, alinhamento centralizado, com uma linha de intervalo 

abaixo do título, iniciar pelo sobrenome (todo em maiúsculo), seguido dos prenomes 

separados por vírgula com iniciais em maiúsculo (Ex: ANTUNES, Marco Antônio); 

4.1.5.1- O nome do apresentador do trabalho deverá ser sublinhado. 

4.1.6- TEXTO: Parágrafo único com espaçamento simples (1,0) e justificado. 

 

5 - CAMPOS E LIMITES MÁXIMOS DO RESUMO  

5.1- TÍTULO 

5.1.1- Área e subárea do Conhecimento (ver Tabela CNPq no endereço: 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf);  

5.1.2- Título: 250 caracteres com espaço, em maiúsculas; 

5.1.3- Nomes dos autores e orientadores: 

5.1.3.1- Até dez (10) nomes, incluindo o orientador. Máximo de 50 (cinquenta) 

caracteres cada autor; 

5.1.3.2- Nome por extenso, em caixa alta e baixa. Indicar referência (numérica) da 

instituição; 

5.1.3.3- NÃO usar titulações (mestre, doutor, etc.). 

5.1.4- Instituições dos autores e orientadores: 

5.1.4.1- Até quatro (4) instituições, máximo 80 (oitenta) caracteres cada; 

5.2- CORPO DO RESUMO ESTRUTURADO: até o máximo de 5.000 (cinco mil caráteres com 

espaço), contendo: 

5.2.1- INTRODUÇÃO/OBJETIVO: Descrever uma visão geral e sucinta sobre o tema com 

definição dos objetivos do trabalho e relevância da pesquisa. 



 
 

 

5.2.2- MATERIAL E MÉTODOS: Descrever sucintamente como o trabalho foi realizado 

(procedimentos, estratégias; sujeitos participantes, documentos; equipamentos, 

ambientes e outros essenciais), a metodologia estatística empregada. 

5.2.3- RESULTADOS E DISCUSSÃO: Descrição e discussão dos resultados obtidos. Não 

poderão ser apresentados ilustrações (figuras, quadros, tabelas e/ou gráficos). 

5.2.4- CONCLUSÃO 

5.2.5- AGRADECIMENTOS: Instituição de fomento/apoio. 

5.2.6- OUTRAS INFORMAÇÕES: - Palavras chave: três (3) a cinco (5) palavras com no 

máximo 60 (sessenta) caracteres cada; - E-mail para divulgação com o resumo: apenas 

do 1° autor.  

 

6- AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

6.1- Os trabalhos serão submetidos para avaliação da Comissão Científica da XI Reunião 

Científica do Centro Universitário São Lucas Porto Velho, que observará a qualidade técnica-

científica do trabalho, seguindo Critérios como: 1. Originalidade do trabalho e relevância do 

tema (10 pontos); 2. Pertinência do título e qualidade do resumo e introdução do trabalho 

(10 pontos); 3. Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, 

objetividade e estrutura formal) (10 pontos). 

6.2- Tipos de “Decisão” Sobre o Trabalho Avaliado: O trabalho original poderá ser  

6.2.1- Aprovado para publicação (ACEITO) – nesse caso, não será solicitada nenhuma 

alteração de conteúdo, mas será solicitado aos autores que enviem a versão final para 

ser disponibilizada ao público, ou seja, deverá ser usado obrigatoriamente o modelo 

com o cabeçalho do evento, deverão ser incluídos os dados de autoria (nome(s), função, 

filiação e E-mail) e o arquivo deve ser convertido para formato PDF (.pdf) antes de ser 

enviado.  

6.2.2- Redirecionado para o autor pedindo correções (ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS) – 

nesse caso, o avaliador apontará qual(is) é(são) a(s) correção(ões) que deverá(ão) ser 

feita(s) para que o(s) autor(es) possa(m) atendê-la(s). Após, além das alterações 

relacionadas ao conteúdo, os autores deverão enviar a versão corrigida usando o 



 
 

 

modelo com o cabeçalho do evento, deverão incluir os dados de autoria 

nome(s), função, filiação e E-mail) e o arquivo deve ser convertido para formato PDF 

(.pdf) antes e ser enviado.  

6.2.3- Considerado inadequado para publicação (REJEITADO), caso o trabalho não 

atinja 1/3 da pontuação geral de avaliação (ou seja, 5 pontos) ou as correções não sejam 

realizadas pelos autores. O trabalho original poderá ser considerado inadequado para 

publicação (REJEITADO) – nesse caso, o avaliador e/ou comitê científico deverá 

apresentar as justificativas que embasam a rejeição do trabalho. 

6.3- As informações contidas nos trabalhos serão de inteira responsabilidade dos autores e 

seu orientador; 

6.4- Após a inscrição e consequente envio dos trabalhos à Comissão Organizadora, não serão 

aceitas alterações no resumo, inserções/substituições de nomes de autores ou do 

orientador, exceto as correções solicitadas pela Comissão Científica Avaliadora; 

6.5- A Comissão Organizadora divulgará calendário de apresentação e avaliação para cada 

trabalho no dia 16 de outubro de 2020; 

6.6- Os três (3) trabalhos indicados pela Comissão Científica Avaliadora de maior relevância 

científica receberão Certificados de Menção Honrosa (ver item 10).  

 

7- NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

7.1- Os trabalhos deverão ser apresentados em formato Power Point em até 10 minutos de 

exposição/apresentação remota. 

7.2- A apresentação dos trabalhos se dará em horário e local a serem estabelecidos pela 

Comissão Organizadora e previamente divulgados; 

7.3 - Os trabalhos serão avaliados por Comissão Científica Avaliadora, considerando sua 

qualidade visual e gráfica, estrutura e o conhecimento do apresentador sobre o trabalho e 

relevância científica, tecnológica e/ou social.  

7.4- Durante a avaliação, no horário pré-estabelecido, a Comissão Organizadora verificará a 

presença do apresentador. O apresentador que não estiver presente (ON-LINE) no 

momento da verificação não receberá o certificado de participação, exceto em casos 

devidamente justificados e comprovados; 



 
 

 

7.5- Somente será avaliado o trabalho quando o primeiro autor ou um dos autores estiver 

presente; 

7.6- Somente terá direito ao certificado o autor que estiver presente até o final do turno 

estipulado para a apresentação de trabalhos científicos, mediante verificação pela 

Comissão Organizadora; 

7.7- O envio prévio do trabalho em formato PowerPoint (PPTs) deverá ser encaminhado para 

o e-mail reuniaocientifica@saolucas.edu.br, com o ASSUNTO: APRESENTAÇÃO REUNIÃO 

CIENTÍFICA_NOME DO AUTOR, até o dia 20 de outubro de 2020, impreterivelmente, e, a 

qualidade técnica do mesmo, ficará sob a responsabilidade dos autores. 

7.8- A data divulgada pela coordenação de pesquisa para a apresentação do trabalho não 

poderá ser alterada pelo autor. 

 

8- CERTIFICADOS 

8.1- Os certificados serão emitidos após o evento pela COEX. 

8.2- As informações (nomes do apresentador, autores e título do trabalho) são retiradas 

diretamente da ficha de inscrição, que são fornecidas no ato da inscrição, portanto, de 

responsabilidade dos mesmos; 

8.3- Por esta razão, não será emitida 2ª via de certificado decorrente de erros cometidos no 

preenchimento da Ficha de Inscrição. 

8.4- Para ter direito ao recebimento do certificado é obrigatória a participação com ou sem 

apresentação de trabalhos (resumos), com frequência mínima de 70% do evento. 

 

9- PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

Todos os artigos aprovados serão publicados eletronicamente nos Anais da XII Reunião 

Científica, a ser disponibilizado no portal INOTEC São Lucas no site 

http://inotec.saolucas.edu.br/index.php/reuniao/index. 

 

10- PREMIAÇÕES 

Serão premiados os trabalhos conforme os critérios de avaliação: 



 
 

 

10.1- Menção Honrosa para os melhores trabalhos da XII REUNIÃO CIENTÍFICA DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS Porto Velho. 

10.2- Os melhores trabalhos apresentados no evento científico serão premiados da seguinte 

forma: para o 1º Lugar - um livro acadêmico de escolha do autor principal, até o valor de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e para o 2º Lugar - um livro acadêmico de escolha 

do autor principal, até o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

10.3- Os autores premiados terão o prazo de 45 dias para se comunicarem com a Secretaria 

de Pesquisa com os dados de indicação para a aquisição do Livro. 

 

11- COMISSÃO ORGANIZADORA E CIENTÍFICA 

11.1- Comissão Organizadora 

Prof. Dr. Andreimar Martins Soares, UniSL 

Profa. Dra. Isabel Cristiane Kuniyoshi, UniSL  

Prof. Me. Rafael Ademir de Oliveira Andrade, UniSL  

Prof. Dr. Saymon de Albuquerque, UniSL  

Profa. Me. Virgínia Braz da Silva, UniSL 

Profa. Dra. Viviane Krominski Graça de Souza, UniSL 

Sra. Anaiely Paulino da Silva, UniSL 

Sra. Tatiane Medeiro Flores Ramos, UniSL 

Esp. Ueliton Araújo Trindade, UniSL 

Professores e Coordenadores de Cursos, UniSL 

11.2- Comitê Científico Avaliador 

Profa. Dra. Ana Fidelina Gomez Garay, FIOCRUZ 

Prof. Dr. Anderson Makoto Kayano, CEPEM 

Prof. Ms. André Luiz Oliveira Brum, UniSL 

Prof. Esp. Arlindo Gonzaga Branco Junior, UniSL 

Prof. Dr. Carlos Henrique Gomes Martins, UFU 

Profa. Dra. Carolina Bioni Garcia Teles, UniSL 

Profa. Dra. Cláudia Siqueira Oliveira, FIOCRUZ 

Profa. Dra. Cleópatra Alves Caldeira Silva, FIOCRUZ 



 
 

 

Prof. Dr. Christian Collins Cuehn, UNIR 

Profa. Dra. Deusilene Sousa Vieira, FIOCRUZ 

Profa. Dra. Flávia Serrano Batista, UniSL 

Prof. Dr. Gustav Guimarães, UniSL 

Profa. Ms. Inez Helena Vieira Silva, UniSL  

Prof. Dr. Jorge Alfonso, FIOCRUZ 

Profa. Dra. Juliana Pavan Zuliani, FIOCRUZ/UNIR 

Profa. Dra. Leidiane Amorim Soares, UniSL 

Prof. Dr. Luis Marcelo Aranha Camargo, UniSL 

Profa. Dra. Luna Mares Lopes Oliveira, UniSL 

Profa. Dra. Maria Rosa Felix de Souza Gomide Guimarães, UniSL 

Prof. Dr. Marcos Barros Luiz, IFRO 

Prof. Dr. Marcos Roberto Mattos Fontes, UNESP 

Profa. Dra. Najla Benevides Matos, FIOCRUZ 

Profa. Dra. Nidiane Dantas Reis Prado, UniSL  

Prof. Dr. Quintino Moura Dias Jr, UniSL 

Profa. Dra. Rafaela Diniz Souza, UniSL 

Prof. Ms. Raduan Krause Lopes, UniSL 

Prof. Dr. Rodrigo Simões, IFRO 

Prof. Dr. Rudson Jesus Holanda, UFAM 

Prof. Dr. Sérgio Basano, UniSL 

Profa. Dra. Sharon Rose Aragão Macedo Oliveira, UniSL 

Profa. Dra. Tássia Rafaela Costa, UFU 

Professores e Pesquisadores convidados. 


