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- REGULAMENTO GERAL -
do

VIII Encontro de Iniciação Científica e IV Encontro de Iniciação em Desenvolvimento

Tecnológico e Inovação – EICTI 2019

(23 a 25 de outubro de 2019)

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1  O  VIII  Encontro Anual  de Iniciação Científica e  IV  Encontro  de Iniciação em
Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação (EICTI-2019)  integrará  a  2ª  Semana
Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão (SIEPE) da UNILA, que ocorrerá de 22 a 25 de
outubro de 2019.

1.2  O  objetivo  do  Encontro  é  permitir  a  integração  e  socialização  das  atividades  de
Iniciação Científica, Iniciação Científica do Ensino médio e Iniciação ao Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação desenvolvidas nos programas PIBIC, PIBIC-EM, PIBITI & PIVICTI
da UNILA e também dos estudantes da UNILA de Iniciação Científica e/ou de Iniciação ao
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação apoiados pela Fundação Parque Tecnológico
Itaipu-FPTI.

2 DA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS

2.1. Cabe ao estudante (bolsista ou voluntário) elaborar o resumo expandido da pesquisa
desenvolvida, em conformidade com ANEXO I deste regulamento geral, e  apresentá-lo
no EICTI-2019.

2.2. Cabe ao Orientador validar e enviar o(s) trabalho(s) que será(ão) apresentado(s) por
seu(s) sua(s) respectivo(a)(s) bolsista(s) ou voluntário(a)(s). No ato da inscrição deverá
ser indicado como apresentador de trabalho o orientando.

2.2.1 Os orientadores são responsáveis por supervisionar e revisar o(s) Resumo(s)
Expandido(s) de seu(s) orientando(s) e, antes de submetê-lo(s), efetuar rigorosa revisão
gramatical, ortográfica e de formatação (ANEXO I).  

2.2.2 O responsável  deverá submeter  uma única inscrição,  por  plano de
trabalho, considerando o trabalho desenvolvido pelo(s) seu(s) orientando(s) de IC,
IC/Af, IC-EM ou ITI.

2.2.2.1 Caso haja mais de uma submissão do mesmo trabalho, para
efeitos  de avaliação e  verificação de formato,  será  considerada a  última
submissão.

2.2.2 A  inscrição e a  submissão dos resumos expandidos devem ser feitas no
período descrito no cronograma deste regulamento, por meio do SIGEventos, disponível
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neste link: https://sig.unila.edu.br/eventos.

2.3 O título do resumo expandido deverá ser  impreterivelmente o mesmo do plano de
trabalho aprovado nos Editais PRPPG 31/2018, 022/2017, ou 101/2018.

2.3.1 Caso haja alteração do título do plano de trabalho, caberá ao Orientador o
envio, via e-mail  institucional, da solicitação de alteração acompanhada de justificativa
detalhada  para  a  PRPPG,  Divisão  de  Iniciação  Científica,  antes  da  data  final  de
submissão dos resumos expandidos.

2.4  Os  trabalhos  submetidos  ao  EICTI  devem  obedecer  o  formato de  Resumo
Expandido, conforme modelo disponível no ANEXO I e respeitar a seguinte formatação:

I – o trabalho poderá ser escrito em português ou em espanhol;

II  – o  trabalho deverá ter  no mínimo 03 (três)  e no máximo 05 (cinco) páginas,
incluindo as referências bibliográficas;

III – tamanho de papel A4 (21 x 29,7 cm), com margens superior e esquerda de 3,0
cm e  margens  inferior  e  direita  de  2,0  cm,  escrito  na  fonte  Arial,  tamanho  12,
espaçamento de 1,5, não numerada.

IV – o arquivo anexado ao formulário eletrônico de submissão deverá estar em PDF;

2.5 Em relação à estrutura, o trabalho deverá conter os seguintes tópicos e formatação:

I  –  título:  em letras maiúsculas (caixa alta),  em negrito,  fonte Arial,  tamanho 14,
centralizado, com espaço simples;

II  –  nome  completo  dos  autores:  grafado  em  fonte  Arial,  tamanho  12,  com
alinhamento à direita, devendo ser incluída na nota de rodapé a respectiva titulação;

III  –  nome  completo  do(a)  orientador(a):  grafado  em fonte  Arial,  tamanho  12  e
alinhamento à direita, devendo ser incluída na nota de rodapé a respectiva titulação;

IV – notas de rodapé: fazer referência aos autores, contendo os seguintes aspectos:
curso  e/ou  unidade  e  instituição  para  os  acadêmicos/as;  e  ao
coordenador/orientador do trabalho com sua titulação, unidade, instituição e e-mail.

V –  resumo: deverá ser escrito em parágrafo único, com fonte Arial, tamanho 12,
espaçamento simples, alinhamento justificado, com limite máximo de 300 palavras,
sem citações bibliográficas, devendo apresentar os seguintes elementos: introdução,
objetivo  do  estudo,  metodologia,  resultados  (parciais  ou  finais)  e  considerações
finais;

VI  –  palavras-chaves:  deverão  estar  em  fonte  Arial,  tamanho  12,  alinhamento
justificado, inserindo até 4 palavras separadas por vírgula;

VII – introdução: deve-se contextualizar o tema do resumo expandido, apresentando
o objeto, os objetivos, as características do público envolvido (no caso de extensão)
e resultados parciais e finais (no caso de Iniciação à pesquisa), formatado em fonte
Arial, tamanho 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5, recuo de parágrafo 1,25
cm na primeira linha;

https://sig.unila.edu.br/eventos


Ministério da Educação
               UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

VIII  -  metodologia:  explicar  o  método  por  meio  do  qual  o  trabalho  foi  realizado
(procedimentos,  estratégias,  sujeitos,  participantes,  instrumentos,  equipamentos,
ambientes etc.);

IX – fundamentação teórica (se houver): a fonte deverá ser Arial, tamanho 12, para
os títulos dos itens, dos subitens, do texto e das referências. Não deverão existir no
texto palavras em negrito ou sublinhadas. Para destacar segmentos do texto, usar
somente itálico. O espaçamento deverá ser 1,5 no corpo do texto e o parágrafo
deverá ter  1,25 cm de recuo na primeira linha.  Os itens e subitens deverão ser
alinhados à esquerda, numerados, em negrito e letra maiúscula. Não se utilizam
ponto, hífen, travessão ou qualquer outro sinal após o indicativo numérico do item ou
subitem;

X –  Resultados:  neste  item devem ser  apresentados  e  discutidos  os  resultados
mensuráveis e qualitativos da ação/plano de trabalho. Poderão ser inseridas tabelas,
figuras e gráficos, conforme instruções do Anexo I;

XI – Conclusões;

XII –  Referências bibliográficas: descreve-se as obras ou fontes de pesquisa que
foram  as  principais  utilizadas,  em  ordem  alfabética,  alinhadas  à  esquerda  com
espaçamento simples.

XIII  –  Agradecimentos:  obrigatório  no  caso  de  bolsistas  que  deverão  agradecer
neste momento a Instituição que financiou a sua bolsa (UNILA, CNPq ou Fundação
Araucária);

2.6 Os trabalhos submetidos fora das regras previstas no item 2 deste regulamento não
serão publicados nos Anais da II Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

3 DA AVALIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE TRABALHOS

3.1  Os  trabalhos  submetidos  serão  avaliados  e  serão  apresentados  em  sessões  no
evento, de duas formas:

3.1.1 Comunicação Oral e mostra de pôster, observando a proporção submetida
para cada grande área do conhecimento.

3.1.1.1 Discentes com bolsa de Iniciação (IC, IC/Af, IC-EM & ITI) financiada
pelo CNPq deverão obrigatoriamente apresentar a sua pesquisa no formato de
apresentação oral.

3.1.2  Considerando  a  inexistência  de  hierarquia  entre  apresentações  orais  e
mostra  de  pôster  será  realizado  sorteio  para  escolher  a  forma  de  apresentação  dos
trabalhos.

3.2 A avaliação dos resumos expandidos (ANEXO II) submetidos no presente edital será
realizada  pelo  Comitê  avaliador,  composto  por  doutores,  mestres  e  pós-graduandos
(doutorandos  e  mestrandos)  convidados  e/ou  selecionados  por  Chamada  para  esta
finalidade.

3.2.1 Os avaliadores de cada grande área ficarão responsáveis pela avaliação dos
trabalhos submetidos a sua grande área,  conforme distribuição realizada pelo Comitê
Local de Iniciação Científica - CLIC.
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3.3  Durante  o  evento,  serão  realizadas  avaliações dos  programas (PIBIC,  PIBIC-EM,
PIBITI & PIVICTI) pelo Comitê Externo constituído de pesquisadores preferencialmente
com bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq.

3.3.1  Os  membros  do  referido  comitê  serão  indicados  pelo(a)  Pró-Reitor(a)  de
Pesquisa e Pós-Graduação da UNILA.

4 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

4.1 Os trabalhos apresentados - comunicação oral e mostra de pôster - no EICTI 2019
serão  avaliados  pelo  Comitê  avaliador,  composto  por  doutores,  mestres  e  pós-
graduandos  (doutorandos  e  mestrandos)  convidados  e/ou  selecionados  por  Chamada
para  esta  finalidade,  podendo  ser  designados  pelo  CLIC  professores  da  UNILA para
acompanhar as apresentações. Em conformidade com ANEXO III.

4.1.1  Os  apresentadores  de  trabalho  deverão  obrigatoriamente  mencionar  a
condição de voluntário ou bolsista, seguido da menção fonte pagadora de sua bolsa, na
apresentação oral e/ou pôster.

4.1.2 É obrigatória a presença dos orientadores durante a sessão de apresentação
(oral e/ou pôster) de seus respectivos orientandos.

4.1.3  A  ausência  do  orientando  e/ou  do(a)  orientador(a)  deverá  ser  justificada
oficialmente à Divisão de Iniciação Científica (PRPPG), com antecedência mínima de 7
dias da realização do evento. Cabendo análise e deferimento por parte das instâncias
competentes.

4.1.4 A ausência do orientando e/ou do(a) orientador(a) nas apresentações poderá
acarretar  situação  de  inadimplência  com  os  programas  PIBIC  &  PIBITI,  conforme
CAPÍTULO V, RESOLUÇÃO COSUP N° 05 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.

4.2 Comunicação Oral

4.2.1  Será  disponibilizado  equipamento  de  projeção  e  computador  para
apresentação.

4.2.2  O discente deverá entregar o arquivo contendo os  slides, em arquivo PDF,
antes do início da apresentação.

4.2.3 As apresentações deverão estar identificados no slide de abertura com: 

a) Título do plano de trabalho; 

b) Identificação: nome e e-mail do orientando; nome e e-mail do orientador;

c) Citação da condição de voluntário ou bolsista PIBIC, PIBIC-EM, PIBIC/Af ou
PIBITI apontando, caso haja, a agência financiadora da bolsa (UNILA, Fundação
Araucária, CNPq ou outra).

d) Indicar:  grande  área  e  subárea  do  conhecimento  do  CNPq,  conforme  o
plano de trabalho;

4.2.4  Nas  comunicações  orais,  as  apresentações  dos  estudantes  devem
contemplar os elementos essenciais do delineamento do Plano de Trabalho: objetivo(s),
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método, resultados e bibliografia básica.

4.2.5 Cada apresentação terá o tempo máximo de 15 minutos, sendo 10 minutos
para exposição do trabalho e 5 minutos para perguntas. O coordenador de cada sessão
poderá interromper a apresentação que extrapolar o tempo programado.

4.2.6 Durante a sessão de apresentação oral, o estudante deverá permanecer em
todas as apresentações de trabalhos de sua sessão.

4.2.7 Os apresentadores de trabalhos deverão estar presentes 15 minutos antes do
início da sessão para a organização do material de sua apresentação.

4.3 Mostra de Pôster

4.3.1 O pôster deve ser confeccionado conforme:

a) LONA VINIL com dimensões de 90 cm de largura e 120 cm de altura;

b) Identificação:  título  (o  mesmo  do  Plano  de  Trabalho),  autores,  correio
eletrônico, condição de voluntário ou bolsista PIBIC, PIBIC/Af ou PIBITI;

c) Conter: introdução; objetivos; material e métodos; resultados e discussão;
principais  referências  bibliográficas  e  agradecimento  à  UNILA,  CNPq  e/ou  à
Fundação Araucária (FA) pela bolsa concedida (se houver).

4.3.2 É responsabilidade do estudante a confecção, impressão, custeio, transporte
e exposição do pôster.

4.3.3 Durante o período da mostra de pôster, o estudante deverá permanecer junto
do Pôster, estando à disposição para responder aos comentários e questionamentos que,
porventura, sejam apresentados pelos avaliadores e demais participantes do evento. 

4.3.4 O orientador não deverá interferir na argumentação do estudante a não ser
que seja solicitado.

5 DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

5.1 Os resumos expandidos e as apresentações de trabalho (comunicações orais) serão
avaliados  por  doutores,  mestres  e  pós-graduandos  (doutorandos  e  mestrandos)
convidados e/ou selecionados por Chamada para esta finalidade, ou por professores da
UNILA, conforme previsto no item 4.1 deste regulamento.

5.2 Os critérios avaliados nos resumos expandidos serão: 

a) Qualidade da escrita na formatação científica (até 2,0 pt.);

b) Formatação do resumo conforme itens 2.4 e 2,5 (até 2,0 pt.)  

c) Adequação da metodologia ao objeto do projeto (até 2,0 pt.)

d) Capacidade de síntese (até 2,0 pt.)

e) Resultados alcançados (até 2,0 pt.)

5.3 Os critérios avaliados nas apresentações serão: 
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a) Apresentação e defesa oral:  domínio do assunto; consistência e clareza da
apresentação. (até 2,5 pt.);

b) Objetivos e métodos: apresentação dos objetivos da atividade; coerência na
exposição dos meios utilizados e das etapas seguidas para o desenvolvimento do
projeto (até 2,5 pt.)  

c)  Resultados/Conclusões:  apresentação  dos  resultados  esperados  ou
alcançados; (até 2,5 pt.)

d)  Aspectos  gerais  da  apresentação:  Qualidade  visual  da  apresentação,
alinhamentos, uniformidade, figuras, quadros, tabelas, criatividade, distribuição e
sequência das informações, nome dos autores, etc. (até 2,5 pt.)

5.4 O CLIC recomendará a publicação dos melhores trabalhos na Revista Brasileira de
Iniciação Científica.

5.5 Aos melhores trabalhos será concedido certificado de menção honrosa.

6 DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

6.1 A programação preliminar do evento poderá ser consultada no site da Unila, por meio
do link: <https://portal.unila.edu.br/eventos/siepe>.

6.2 A programação final do evento será disponibilizada posteriormente, conforme prazo
previsto no cronograma.

7 CRONOGRAMA

ATIVIDADES PRAZO

Lançamento do regulamento 05/08/2019

Inscrição como apresentador e submissão dos resumos 
expandidos no SIGeventos

05/08 a 06/09/2019

Avaliação dos resumos expandidos 30/08 a 27/09/2019

Realização do EICTI 2019 22 a 25/10/2019

Disponibilização dos certificados a partir de março de 2020

8 DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Os resumos expandidos submetidos, em conformidade ao ANEXO I, serão publicados
nos Anais da II Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão.

8.2  Somente  os  orientandos  que  apresentarem  trabalhos  no  EICTI  2019  receberão
comprovante de apresentação no EICTI 2019.

https://portal.unila.edu.br/eventos/siepe


Ministério da Educação
               UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

8.3 A comissão organizadora não se responsabilizará por propostas não recebidas em
decorrência  de  eventuais  problemas  técnicos  e  congestionamento  das  linhas  de
comunicação/rede.

8.3.1 Não será admitida outra forma de submissão de resumos expandidos que
não a estabelecida neste regulamento.

8.4 É da responsabilidade dos integrantes dos trabalhos acompanharem, na página dos
eventos (II SIEPE), a divulgação do dia, horário e local da apresentação.

8.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do EICTI, ouvindo,
quando necessário, o Comitê Local de Iniciação Científica – CLIC.

Foz do Iguaçu, 05 de agosto de 2019.

Márcio de Sousa Góes

Presidente do Comitê Local de Iniciação Científica – CLIC
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ANEXO I

MODELO DE RESUMO EXPANDIDO

TÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO
[centralizado, letras maiúsculas, fonte Arial, tamanho 14, negrito] 

(2 linhas sem texto, tamanho 12)

SOBRENOME, Nome do Estudante1

SOBRENOME, Nome do(s) Coautore(s)2

SOBRENOME, Nome do Professor Orientador3

RESUMO
Deverá  ser  escrito  em  Parágrafo  único,  com  fonte  Arial,  tamanho 12,  espaçamento
simples, alinhamento justificado, com limite máximo de 300 palavras, sem parágrafo e
sem  citações  bibliográficas,  devendo  apresentar  os  seguintes  elementos:  introdução,
objetivo do estudo, metodologia, resultados (parciais ou finais) e considerações finais
Palavras-chaves:  deverão  estar  em fonte  Arial,  tamanho 12,  alinhamento  justificado,
inserindo até 4 palavras separadas por vírgula;

1 INTRODUÇÃO

[Sugestão: dois parágrafos, cerca de 15 linhas]

Deve-se contextualizar o tema do resumo expandido, apresentando o objeto, os

objetivos e resultados parciais e finais, formatado em fonte Arial, tamanho 12, justificado,

espaço 1,5, recuo de parágrafo 1,25 cm na primeira linha;

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (se for o caso)

 A fonte deverá ser Arial,  tamanho 12, para os títulos dos itens, dos subitens, do

texto e das referências. Não deverão existir no texto palavras em negrito ou sublinhadas.

Para destacar segmentos do texto, usar somente itálico. O espaçamento deverá ser 1,5

no corpo do texto e o parágrafo deverá ter 1,25 cm de recuo na primeira linha. Os itens e

subitens deverão ser alinhados à esquerda, numerados, em negrito e letra maiúscula.

Não se utilizam ponto, hífen, travessão ou qualquer outro sinal após o indicativo numérico

do item ou subitem;

1  Estudante do Curso de …, - sigla do Instituto – UNILA; bolsista (IC-FA, IC-CNPq, IC-UNILA, ITI-FA,
ITI-CNPq,  ITI-UNILA,  IC/Af-CNPq,  IC/Af-UNILA  ou  PIBIS-FA)  ou  voluntário  (IC  ou  ITI).  E-mail:
estudante@aluno.unila.edu.br;

2  Estudante  do  Curso  de  …/Docente/pesquisador,  -  sigla  da  Instituição.  E-mail:
coautor@aluno.unila.edu.br;

3  Docente do Instituto...  – UNILA. Orientador  de bolsista (IC-FA, IC-CNPq, IC-UNILA, ITI-FA, ITI-
CNPq,  ITI-UNILA,  IC/Af-CNPq,  IC/Af-UNILA  ou  PIBIS-FA)  ou  voluntário  (IC  ou  ITI).  E-mail:
docente@unila.edu.br.
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3 METODOLOGIA

Explicar  o  método  por  meio  do  qual  o  trabalho  foi  realizado  (procedimentos,

estratégias, sujeitos, participantes, instrumentos, equipamentos, ambientes etc.);

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Descrever de forma sucinta os Resultados atingidos;

5 CONCLUSÕES

 Devem ser escritas com base nos dados apresentados no item Resultados e 

vinculados aos objetivos da pesquisa.

6 PRINCIPAIS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 [alinhado a esquerda, espaçamento simples]

Descreve-se entre 3 e 5 obras ou fontes de pesquisa que foram as principais 

utilizadas.

7 AGRADECIMENTOS

obrigatório no caso de bolsistas de IC & ITI que deverão agradecer neste momento

a Instituição que financiou a sua bolsa (UNILA, CNPq ou Fundação Araucária);

O TRABALHO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 03 (TRÊS) E NO MÁXIMO 05 (CINCO)
PÁGINAS, INCLUINDO AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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ANEXO II

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO

1.  DADOS CADASTRAIS DO TRABALHO FINAL
Nome do Avaliador:
Nome do estudante:
Nome do orientador:
Nome do 

coorientador:
Título do trabalho:

2.  ANÁLISE DO RESUMO EXPANDIDO

Critérios Nota
a) qualidade da escrita na formatação científica (até 2,0 pt.)
b

)

formatação do resumo conforme itens 2.4 e 2.5 (até 2,0 pt.)

c) adequação da metodologia ao objeto de pesquisa (até 2,0 pt.)
d

)

capacidade de síntese (até 2,0 pt.)

e) resultados alcançados (até 2,0 pt.)
Nota parcial (até 10,0 pt.)

COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Foz do Iguaçu, __ de ___________ de 2019.

_____________________________________

Assinatura do(a) Avaliador(a)
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ANEXO III

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES (ORAL E PÔSTER)

1.  DADOS CADASTRAIS DO TRABALHO FINAL
Nome do Avaliador:
Nome do estudante:
Nome do orientador:
Nome do 

coorientador:
Título do trabalho:

2.  ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO (ORAL OU PÔSTER)

Critérios Nota
a) Apresentação e defesa oral: domínio do assunto; consistência e clareza

da apresentação. (até 2,5 pt.);
b) Objetivos e métodos: apresentação dos objetivos da atividade; coerência

na  exposição  dos  meios  utilizados  e  das  etapas  seguidas  para  o
desenvolvimento da pesquisa (até 2,5 pt.) 

c) Resultados/Discussões/Conclusões:  apresentação  dos  resultados
esperados ou alcançados; (até 2,5 pt.)

d) Aspectos  gerais  da  apresentação:  Qualidade  visual  da  apresentação,
alinhamentos,  uniformidade,  figuras,  quadros,  tabelas,  criatividade,
distribuição e sequência das informações, nome dos autores, vínculo do
apresentador e respeito ao tempo máximo da apresentação (até 2,5 pt.)

Nota parcial (até 10,0 pt.)
COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Foz do Iguaçu, __ de ___________ de 2019.

_____________________________________

Assinatura do(a) Avaliador(a)


