
 
 

 

 

 

 

8ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

SÃO LUCAS (ReIC/UniSL) 
 

 

05 a 07 DE OUTUBRO DE 2016  

 

1- REGULAMENTO GERAL 

Poderão participar da 8ª Reunião de Iniciação Científ ica do Centro 

Universitário São Lucas:  

1.1- Alunos de graduação de inst ituições de ensino superior, públicas ou 

privadas;  

1.2- Profissionais, pesquisadores de órgãos de pesquisa,  organizações 

de desenvolvimento regional, institutos tecnológicos e de  centros de 

pesquisa, e de instituições de ensino superior, sejam públicas ou 

privadas.  

 

2- INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas no site do Centro Universitário São 

Lucas (www.saolucas.edu.br)  e posteriormente os resumos deverão ser 

entregues da seguinte maneira: uma cópia impressa na Secretaria de 

Pesquisa e encaminhar uma cópia via e -mail no endereço eletrônico 

reuniaocientif ica@saolucas .edu.br.  

O valor da inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais) com direito a 

realização de um Minicurso, conforme disponibi l idade no site de 

extensão. (INSCRIÇÕES LIMITADAS).  Cada inscrição dará direito a 

apenas 01 (Um) trabalho. Para apresentar outro trabalho,  deve rá ser 

realizada nova inscrição.  

 
As inscrições ocorrerão da seguinte forma:  

Período de inscrição com Resumo: até 23 de Setembro de 2016. 
Período de inscrição sem Resumo: até 30 de Setembro de 2016. 

 

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

evento, deverão realizar sua inscrição.  

 

http://www.saolucas.edu.br/
mailto:reuniaocientifica@saolucas.edu.br


 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 – MINICURSO 

Os temas a serem abordados serão:  

1) Manual Unificado de Trabalho de Conclusão de Curso MUTCC (laboratório 

de Informática) 

2) Conhecendo a Plataforma Lattes-CNPq: Passo a Passo sobre preenchimento 
do Currículo Lattes (laboratório de informática) 
 

 PARA RECEBIMENTO DO CERTIFICADO É OBRIGATÓRIA A 

PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS INSCRITOS, COM OU SEM APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS (RESUMOS), COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 75% NO EVENTO. 
 

 

 

3- DAS FORMAS DE INSCRIÇÃO  

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

conforme modelo disponível ,  para as apresentações em paine is.  

3.2- Cada inscrição dará direito a apenas 01 (um) trabalho.  Para 

apresentar outro trabalho, deverá ser realizada nova inscrição;  

3.3- Após o envio, não será possível  efetuar NENHUMA alteração no 

trabalho, como por exemplo, alteração da área de conhecimento,  

autores do trabalho, texto ou forma de apresentação por e rros de 

preenchimento da f icha de inscrição, exceto quando solicitado pela 

Comissão Científ ica aos autores do trabalho.  

3.4 -  Trabalhos reprovados e excluídos da publicação em razão do uso 

indevido de nome de orientador não terão o valor da taxa de inscriç ão 

devolvido.  

 
 

4- DOS TRABALHOS 

4.1- Participarão da 8ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS  apenas trabalhos inéditos no formato de 

resumo, seguindo as diretrizes :  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

a)-  Os resumos deverão ser digitados em “Word for Windows”  no 

formato “doc” com Fonte Arial,  tamanho 12.  As páginas devem ser 

estruturadas com 3,0 cm de margens superior e esquerda e 2,0 cm para 

margens inferior e direita .  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).  

b)-  TÍTULO :  com todas as letras maiúsculas ,  al inhamento 

centralizado e em negrito .  

c)-  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 );  

d)-  O nome do apresentador do trabalho deverá ser sublinhado. 

e)-  TEXTO :  Em espaço simples, just if icado.  

 

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/TabeladeAreasdoConhec

imento.pdf);  

5.1.2- Título: 400 caracteres, em maiúsculas;  

5.1.3- Nomes dos autores e orientadores:  

5.1.3.1 -  Até SEIS (6) nomes, incluindo o orientador. Máximo de 60 

(sessenta) caracteres cada;  

5.1.3.2 -  Nome por extenso, em caixa alta e baixa. Indicar referência 

(numérica) da instituição;  

5.1.3.3 -  NÃO usar t itulações (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: até 3.900 (três mil e novecentos caráteres) 

(OS CARACTERES SÃO CONSIDERADOS “CONTANDO OS ESPAÇOS”) 

5.2.1-  INTRODUÇÃO/OBJETIVO :  

 5.2.1.1-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 :  

5.2.2.1 –  Descrever  sucintamente como o trabalho foi realizado 

(procedimentos, estratégias; sujeitos participantes, documentos;  

equipamentos, ambientes, etc.) ,  a metodologia estatíst ica empregada.  

5.2.3- RESULTADOS E DISCUSSÃO :  

5.2.3.1 -  Descrição e d iscussão dos resultados obtidos.  

5.2.4-  CONCLUSÃO 

5.2.5-  AGRADECIMENTOS  ( Instituição de fomento/apoio):  

5.2.5.1- Nome da instituição, 150 (cento e cinquenta) caracteres.  

5.2.6-  OUTRAS INFORMAÇÕES  

5.2.6.1- Palavras chave: três (3) a cinco (5) palavras com no 

máximo 60 (sessenta) caracteres cada.  

5.2.6.2- E-mail para divulgação com o resumo: apenas do 1° autor.  

 

6- AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos  serão submetidos à avaliação pela Comissão 

Científ ica do 8ª Reunião  de Iniciação Científ ica, que observará a 

qualidade técnica-científ ica do trabalho e se estão de acordo com as 

normas específ icas para elaboração de resumos, conforme este 

regulamento.  

6.1.-  As informações contidas nos trabalhos serão de inteira 

responsabi l idade dos autores e seu orientador;  

6.2- Os pôsteres serão avaliados por Comissão Avaliadora Externa e 

Interna, considerando sua qualidade visual e gráfica, estrutura e o  



 
 

 

 

 

 

 

 

conhecimento do apresentador sobre o trabalho e relevância científ ica 

e/ou social.   

6.3- Após o pagamento da inscrição e consequente envio dos trabalhos à 

Comissão Organizadora, não será aceita  inserções/substituições de 

nomes de autores ou do orientador;  

6.4- A Comissão Organizadora divulgará calendário de apresentação e 

aval iação para cada trabalho no dia 30 de Setembro de 2016;  

6.5- Os três (3) trabalhos indicados pela Comissão Avaliadora Externa de 

maior relevância científ ica receberão Certif icados de Menção Honr osa 

(ver item 9);  

6.6- Não será devolvido o valor da taxa de inscrição em qualquer 

hipótese.  

 

7- NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

7.1- Os pôsteres deverão ser apresentados em tamanho 90 cm de 

largura e 120 cm de altura (PREFERENCIALMENTE EM LONA )  

7.2- A apresentação dos pôsteres se dará em horário e local a serem 

estabelecidos pela Comissão Organizadora e previamente divulgados;  

7.3- Durante a avaliação do pôster, no horário pré -estabelecido, a 

Comissão Organizadora verif icará a presença do apresent ador. O 

apresentador que não estiver presente no momento da verificação não 

receberá o certificado de participação;  

7.4- Somente será avaliado o pôster quando o primeiro autor ou um dos 

autores estiver presente;  

7.5- Somente terá direito ao certificado o a utor que estiver presente 

até o final do turno estipulado para a apresentação do pôster,  

mediante verificação (com apresentação de documento de 

identificação e assinatura do autor) pela Comissão Organizadora;  

7.6- Os pôsteres serão avaliados por Comissões Aval iadoras, 

considerando sua qualidade visual e gráfica, estrutura e o conhecimento 

do apresentador sobre o trabalho.  

7.7- A colocação do pôster, sua permanência e ret irada, f icarão sob a 

responsabi l idade dos autores.  



 
 

 

 

 

 

 

7.8- Os trabalhos somente poderão ser retirados após o encerramento 

da 8ª REUNIÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

SÃO LUCAS  

7.9- Os trabalhos não retirados serão recolhidos ao Departamento de 

Pesquisa e estarão à disposição dos autore s pelo prazo de cinco (5) dias, 

e após serão encaminhados para reciclagem.  

7.10- A data divulgada pela secretaria para a apresentação do pôster 

não poderá ser alterada pelo autor.  

 

8- CERTIFICADOS 

8.1- Os certif icados poderão ser retirados logo após a apresentação em 

local devidamente indicado;  

8.2- As informações (nomes do apresentador, autores e t ítulo do 

trabalho) são retiradas diretamente da Ficha de Inscrição, que são 

fornecidas no ato da inscrição;  

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 de 

todos os inscritos, com ou sem apresentação de trabalhos (resumos), com frequência 

mínima de 75% no evento. 

 

9- PREMIAÇÕES 

Serão premiados os trabalhos conforme os critérios de avaliação:  

9.1–  Menção Honrosa para os melhores trabalhos da 8ª REUNIÃO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS.  

9.2- Os melhores trabalhos apresentado s no evento científico serão 

premiados da seguinte forma: para o 1º Lugar, (1) um livro acadêmico de 

escolha do autor principal, até o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e para o 2º 

(1) um livro acadêmico de escolha do autor principal, até o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

9.3 – Os autores premiados terão o prazo de 45 dias para procurar a Secretaria de 

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

 

 
Comissão Organizadora 

 
Prof. Dr. Ricardo Pianta Rodrigues da Silva 

Prof. Dr. Andreimar Martins Soares 
Thaysa Giulliane Coelho Herculano 


