
 
 
 
 
 
 

 

 

PORTARIA  Nº 18/2013 
 

 
Regulamenta a inscrição, apresentação, avaliação e 

premiação dos trabalhos para o 1º Encontro de Iniciação 

Cientifica Unisepe. 
 

 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. A apresentação dos trabalhos científicos no 1º Encontro de Iniciação Cientifica Unisepe 

tem por objetivo incentivar a produção de estudos que apresentam alternativas para a solução 

de problemas e para o aprimoramento das atividades das áreas de Ciências Humanas, 

Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Linguística Letras e Arte. 

 

1.2. Os trabalhos serão inscritos relacionando-se aos seguintes áreas do conhecimento: 

a) Ciências Humanas; 

b) Ciências da Saúde; 

c) Ciências Biológicas; 

d) Ciências Exatas e da Terra; 

e) Lingüística, Letras e Arte. 

 

II. DA INSCRIÇÃO 

2.1. Poderão participar acadêmicos da graduação, pós-graduação, docentes e ex-alunos das 

Faculdades Integradas do Vale do Ribeira. Os acadêmicos deverão inscrever seus 

trabalhos, tendo como co-autor um docente da Instituição ou um profissional graduado. 

2.2. O autor do trabalho deverá ser obrigatoriamente o relator ou apresentador do mesmo. E 

deverá estar devidamente inscrito no 1º Encontro de Iniciação Cientifica Unisepe  

2.3. Cada inscrito, poderá participar, na qualidade de co-autor de quantos trabalhos desejar. 

Obedecendo a quantidade máxima de 05 (cinco) co-autores por trabalho inscrito. 

2.4. As inscrições deverão ser realizadas no período de 20 a 22 de novembro de 2013 através 

de: 



 
 
 
 
 
 

 

 Entrega do material descrito no item 2.5 desta Portaria nas Coordenações de 

Coordenações de Administração de Empresa, Analise e Desenvolvimento de Sistema, 

Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Gestão Ambiental, História, Hotelaria, Letras, Matemática, 

Nutrição, Pedagogia e Serviço Social das Faculdades Integradas do Vale do Ribeira, 

situada na rua Oscar Yoshiaki Magário, s/no, Jardim das Palmeiras, Registro no horário 

das 19:30h às 22:00h (ou conforme o horário de coordenação). 

 

2.5. A inscrição dos trabalhos será realizada por meio da entrega dos seguintes itens: 

a) Cópia do resumo simples do trabalho impressa e digital (CD ou outra mídia removível), 

entregue em envelope fechado com identificação externa do(s) nome(s) do autor e do(s) co-

autor(es), que seja impressa em letra Arial, estilo normal, tamanho 12, com espaço 

entrelinhas simples, com margem esquerda, superior e inferior de 3.0 cm e margem direita 

de 2,0 cm. O texto deverá conter, no máximo 300 palavras (exceto, título, autores e 

identificação dos autores). 

 

No resumo deverão ser apresentados: Título (completo e em letras maiúsculas, negrito, 

centralizado e em fonte 14); Nome(s) do autor e do(s) co-autor(es); Introdução; 
Justificativa; Objetivos; Desenvolvimento; Resultados (quando houver), 

Considerações Finais e Palavras-chave.  

 

b) Formulário de inscrição para o 1º Encontro de Iniciação Cientifica Unisepe e para 

participação de apresentação de trabalho. Estes formulários estão a disposição dos 

interessados na coordenação dos cursos de Coordenações de Administração de Empresa, 

Analise e Desenvolvimento de Sistema, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Gestão Ambiental, História, 

Hotelaria, Letras, Matemática, Nutrição, Pedagogia e Serviço Social, das Faculdades 

Integradas do Vale do Ribeira durante o período de inscrição. 

 

III - DA APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS PARA     
APRESENTAÇÃO NA JORNADA CIENTÍFICA 

 



 
 
 
 
 
 

 

3.1 Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada por docentes das Faculdades 

Integradas do Vale do Ribeira para observar o atendimento dos critérios expostos no item 2.5, 

alínea A.  

 

3.2 A comissão será designada pelo Instituto Superior de Educação – ISE. 

 

332 A listagem dos trabalhos aprovados pela comissão de avaliação dos resumos será 

publicada no mural das Faculdades Integradas do Vale do Ribeira e no site www.fvr.edu.br até 

o dia 25 de novembro de 2013. 

 

IV – VALOR DA INSCRIÇÃO 

 

01 (Um) pacote de fralda descartável de criança ou adulto. Os produtos arrecadados serão 

doados para instituição filantrópica do município de Registro/SP. 

 

V - DA APRESENTAÇÃO 

 

5.1 Todos os trabalhos inscritos no 1º Encontro de Iniciação Cientifica Unisepe darão direito 

ao autor de receber um certificado como relator (apresentador), desde que o mesmo 

compareça no dia do evento para a apresentação de seu trabalho. 

 

5.2. Todos os trabalhos devidamente apresentados no 1º Encontro de Iniciação Cientifica 

Unisepe darão direito ao autor de receber um certificado com o seu nome e o(s) nome(s) do(s) 

co-autor(es) do trabalho. 

 

5.3 O tempo total dedicado à apresentação de cada trabalho será de no máximo 15 minutos. 

 

5.4 A forma de apresentação dos trabalhos será a de pôster. 

a) Formatação: 

 Tamanho: A área disponível para o painel será de 0,90m (largura) x 1m (altura). 

 Título, Autores, Instituição e Palavras-Chave: Relacionar, nessa ordem, na parte 

superior do pôster. 



 
 
 
 
 
 

 

 Título e Instituição: Letras maiúsculas, altura mínima de 1,5 cm (tamanho de letra 

impressa). 

 Autores: Letras minúsculas com as iniciais em maiúsculo, altura mínima de 1 cm 

(tamanho de letra maiúscula impressa). Sugere-se adicionar e-mail ou telefone de 

contato dos autores.  

 Palavras-Chave e Subtítulos: Letras minúsculas com as iniciais em maiúsculo, altura 

mínima de 1 cm (tamanho de letra maiúscula (impressa). As palavras-chave deverão ser 

separadas por hífen.  

 Texto: Altura mínima das letras de 6mm. Recomenda-se que as ilustrações (fotos, 

esquemas, tabelas, equações) ocupem no mínimo 40% da área total. 

 Cores: Evitar cores de fundo fortes. Se utilizar cor, dar preferência a cor única e 

tonalidade média. 

 

b) Conteúdo do Pôster: 

 Introdução: A importância do assunto deve ser destacada resumidamente na forma de 

introdução ou equivalente.  

 Metodologia: Dar uma ideia compacta da metodologia ou forma de abordagem da 

pesquisa.  

 Desenvolvimento (síntese das atividades desenvolvidas). 

 Resultados e Discussão: (Se houver) 

 Considerações Finais: explicitar, em linhas gerais, a contribuição do trabalho para a 

formação acadêmica 

 Referências Bibliográficas: Omitir ou relacionar em formato resumido, apenas as mais 

diretamente ligadas ao assunto. 

 

c) Os trabalhos serão agrupados de acordo com as áreas temáticas e deverão ser 

apresentados em local destinado a cada núcleo. 

 

VI - DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS 

 

6.1 Os trabalhos inscritos e apresentados serão avaliados por uma Banca Examinadora, 

baseada em critérios e parâmetros expressos por este edital, formada por 02 (dois) docentes 



 
 
 
 
 
 

 

para cada área do Conhecimento, escolhidos pela Comissão do 1º Encontro de Iniciação 

Cientifica Unisepe 

 

6.2. A Banca Examinadora classificará os trabalhos em ordem decrescente de qualidade dentro 

de cada área temática e obedecerá aos seguintes critérios de julgamento para pontuação: 

 Conteúdos apresentados; 

 Alcance dos objetivos; 

 Técnicas de apresentação; e 

 Inovação e criatividade do tema. 

 

6.3 O melhor trabalho apresentado em cada núcleo temático do 1º Encontro de Iniciação 
Cientifica Unisepe das Faculdades Integradas do Vale do Ribeira será publicado.Todos os 

participantes com ou sem apresentação de trabalho, receberão certificado de participação ao 

término do evento.. 

 

VII – DOS RECURSOS: 
 
VIII - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 

7.1. A entrega do trabalho significa a aceitação, por parte do candidato, de todas as exigências 

deste regulamento e o compromisso, de apresentá-lo por ocasião do 1º Encontro de Iniciação 
Cientifica Unisepe da Faculdades Integradas do Vale do Ribeira, Registro. 

 

7.2 A entrega do trabalho significa a permissão, por parte do candidato, de divulgação de seu 

trabalho no site www.fvr.edu.br, caso seja premiado. 

 

7.3. O não cumprimento de qualquer dos dispositivos deste regulamento acarretará na 

desclassificação do trabalho. 

 

7.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica do evento. 

 

 

XXXXXXXX 



 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

1º Encontro de Iniciação Cientifica Unisepe  
28 e 29 de novembro de 2013 

 

Para que sua inscrição seja efetuada é necessário o preenchimento de todos os campos 
corretamente. 

As informações desta ficha serão utilizadas para correspondência e para o preenchimento 

correto do certificado.  

Nos dias do evento não esqueça de trazer seu controle de frequência. 

Nome: ............................................................................................................................................  

Endereço: .......................................................................................................................................  

Complemento: ...................... Bairro:.............................................................CEP:........................... 

Cidade: ............................................................... UF:.................Tel. (res.):(___)............................. 

Celular:(___).................................E-mail: ......................................................................................  

Curso UNISEPE: ............................................................................................................................  

RA: ..................................................................... RG:...................................................................... 
 

Solicito a minha inscrição no 1º Encontro de Iniciação Cientifica Unisepe como: 

(   ) Ouvinte                                          (   ) Apresentador 
 

Para uso da central de atendimento 

No de inscrição Data do recebimento Assinatura de quem 

recebeu a inscrição 

   
 

Os certificados serão expedidos para os participantes com o mínimo de 75% de frequência nas 

atividades realizadas. 

 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

Nome: ............................................................................................................................................  
RA: ................................ RG:.....................................................Curso:............................................ 
 

 
Dia: 28/11/2013 

 
Dia: 29/11/2013 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DO TRABALHO 

1º Encontro de Iniciação Cientifica Unisepe  
28 e 29 de novembro de 2013 

 
Título: .............................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Autor (Relator): ..............................................................................................................................  

E-Mail: ............................................................................................................................................  

Co-Autor (Docente): .......................................................................................................................  

Formação: ......................................................................................................................................  

Titulação: .......................................................................................................................................  

Empresa E/Ou Instituição: .............................................................................................................  

Co-Autor(Es): 

1) ..............................................................................................................................................  

2) ..............................................................................................................................................  

3) ..............................................................................................................................................  

4) ..............................................................................................................................................  

5) ..............................................................................................................................................  
 

Categoria Temática: 

(   ) Ciências Humanas; 

(   ) Ciências da Saúde; 

(   ) Ciências Biológicas; 

(   ) Ciências Exatas e da Terra; 

(   ) Lingüística, Letras e Arte. 
 

Categoria Participante:   

(   ) Discente - Graduação 

(   ) Discente - Pos-Graduação 

(   ) Docente 

(   ) Ex-aluno 

(   ) Profissional 

Data: ____/_____/______. 

 
Assinatura  


