
 

 
EDITAL 057/2020 – PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À 

PESQUISA E EXTENSÃO 
 
 
 

Revoga o Edital 037/2020 da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação 
à Pesquisa e Extensão e Divulga o 
XIII Encontro de Iniciação Científica 
e Mostra de Pós-Graduação do 
Centro Universitário Campo Real. 

 
 
 A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro 

Universitário Campo Real, no uso de suas atribuições legais, torna público o XIII 

ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO. 

 

1 OBJETIVO 

 O Encontro de Iniciação Científica é um evento de natureza científica, com o 

objetivo de incentivar a atividade científica no âmbito acadêmico, disseminando a 

socialização do conhecimento entre alunos, professores e comunidade. 

 

2 PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 O período de inscrição no evento para submissão de trabalhos será até  

24/09/2020. 

 As inscrições para minicursos serão de 13/10/2020 a 20/10/2020. 

 Para o público ouvinte as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 

05/10/2020 e 20/10/2020. 

 



 

3 INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 Para enviar seu trabalho e participar do evento, o acadêmico deverá inscrever-se no 

evento do XIII Encontro de Iniciação Científica via site, que estará disponível no endereço 

http://www.camporeal.edu.br/ic, preenchendo corretamente o formulário on-line, de 

acordo com os prazos do item 2. 

 Todos os campos da inscrição deverão ser preenchidos, uma vez que sua inscrição 

será confirmada por meio do e-mail cadastrado. 

 Os trabalhos que estiverem fora do modelo padrão não serão aceitos. 

 

3.1 Passo a passo para inscrever-se: 

 1º) Acessar o link http://www.camporeal.edu.br/ic, e no local indicado, cadastrar 

e-mail e login. Todos os autores do trabalho deverão estar cadastrados  

 2º) O autor principal deverá inscrever o trabalho.  

 3º) Colocar o título do trabalho no campo adequado. 

 4º) Indicar o nome do orientador e coorientador (quando houver). 

Atenção: 

• Quando um acadêmico de outra instituição enviar o trabalho, não aparecerá o nome 

do seu orientador no sistema, neste caso deverá selecionar a opção OUTRO – 

ORIENTADOR DE OUTRA INSTITUIÇÃO. 

• Para alunos do Centro Universitário Campo Real, aparecerá o nome de todos os 

professores, escolha o do seu orientador. 

• O orientador e o coorientador (quando houver) são considerados coautores do 

trabalho. 

http://www.camporeal.edu.br/ic
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 5º) Cadastrar os demais integrantes do trabalho (coautores) e seus respectivos e-

mails. 

 6º) Anexar o Resumo Expandido exclusivamente em formato Word (.doc ou 

.docx). Trabalhos em outros formatos serão recusados. 

Atenção: 

• Cada autor poderá enviar até 3 trabalhos. 

• Para cada trabalho, será permitido além do autor principal, inscrever mais dois 

coautores. 

• Quando o autor principal efetuar a inscrição e indicar os demais coautores, estes 

não deverão inscrever-se novamente com aquele trabalho. 

• O orientador e coorientador são indicados à parte e só poderão ser indicados no 

ato da inscrição do trabalho. 

• A exatidão dos dados informados na inscrição e no trabalho é de inteira 

responsabilidade do(s) autor(es). 

 

4 APRESENTAÇÕES 

Considerando o período atípico experimentado pelo Mundo, gerado pela 

pandemia do Coronavírus, os trabalhos serão apresentados EXCLUSIVAMENTE na 

forma de Comunicação Oral. 

Solicita-se especial atenção no momento da inscrição, pois isso tem efeitos diretos 

na apresentação. No sistema, independentemente da modalidade eleita (Comunicação 

Oral ou Painel), os trabalhos serão automaticamente categorizados como Comunicação 

Oral.  



 

 Não serão aceitos trabalhos repetidos, ou seja, que foram apresentados em outros 

eventos científicos da IES. 

 As apresentações serão nos dias 21 a 24 de outubro de 2020 com horário a ser 

estipulado pela Comissão Organizadora. 

 As apresentações dos trabalhos de Pós-Graduação serão preferencialmente no dia 

24 de outubro de 2020.  

 Todas as apresentações acontecerão em salas de aula virtuais, através da plataforma 

Google Meet.  

A virtualização da apresentação não altera as regras de pontualidade, formalidade e 

demais requisitos necessários ao fiel cumprimento da proposta. 

As Comissões Organizadora e Científica do evento dividirão os trabalhos entre as 

seguintes áreas: Ciências Sociais Aplicadas e Humanas; Ciências da Saúde; 

Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação; Ciências Agrárias. Sendo assim, também as 

apresentações serão assim organizadas, em subgrupos dentro de cada uma destas grandes 

áreas, que serão também critério de distribuição das apresentações em respectivos grupos 

de trabalhos a elas relacionados. 

No dia 20 de outubro de 2020 será divulgada lista com o ensalamento (links para as 

salas virtuais) e horários de apresentação das comunicações orais, bem como tutorial para 

acesso como apresentador e como ouvinte. 

 As salas virtuais serão presididas por docentes da IES que serão responsáveis pela 

avaliação dos trabalhos e organização do tempo da apresentação e ordem da mesma. 

 A apresentação terá duração de 8 minutos, seguidos de 5 minutos para arguições 

do professor avaliador e plateia. 



 

 O uso de apresentações/slides é opcional, porém, caso os apresentadores optarem 

por usar, devem se familiarizar com o sistema Google Meet. Não será dilatado o tempo 

de apresentação por dificuldades com a projeção/apresentação. 

 Ao menos um dos autores deverá estar presente no momento da avaliação. 

Durante a apresentação, todos os demais presentes à sala devem manter seus áudios 

e vídeos fechados. 

Fica a critério do presidente da sala a solicitação para manutenção de imagem/vídeo 

aberto, para fins de registro. 

O presidente da sala terá a discricionariedade para encerrar a conexão de qualquer 

participante, quando julgar conveniente e oportuno para a manutenção da finalidade do 

evento, bem como a guarda do decoro acadêmico. 

  O aluno ouvinte só poderá ingressar às salas durante os intervalos entre as 

apresentações, sendo lícito ao presidente de sala encerrar a conexão daquele que ingresse 

em momento diverso. 

 

5 VALOR DA INSCRIÇÃO 

 O valor das inscrições é de R$ 15,00 (quinze reais) para a apresentação de trabalho. 

 O pagamento deverá ser efetuado via sistema de inscrição, após a aprovação do 

trabalho, até o dia 17 de outubro de 2020. 

 

6 HORAS COMPLEMENTARES 

 Serão concedidas 20 horas complementares por trabalho apresentado e 10 horas 

para os participantes ouvintes. 



 

 A atribuição das horas aos ouvintes é condicionada à entrega de relatório sobre 5 

dos trabalhos apresentados. O relatório deverá ser preenchido via Google Formulários, o 

qual terá seu link disponibilizado no site http://www.camporeal.edu.br/ic nos dias do 

evento. 

 

7 DIVULGAÇÃO DOS RESUMOS APROVADOS 

 A lista com os trabalhos aprovados será divulgada, via site do evento a partir do 

dia 14 de outubro de 2020. 

 

8 CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO 

 Serão certificados apenas os trabalhos efetivamente apresentados no evento, que 

forem avaliados e aprovados pela Comissão Específica de Docentes do curso, conforme 

lista de trabalhos aprovados divulgada na página do evento. 

Atenção: 

• As informações constantes no certificado de apresentador de trabalho estão 

vinculadas às informações prestadas no momento da inscrição. Por isso, fique 

atento aos seus dados e preencha corretamente se nome e sobrenome. 

 

Os certificados serão disponibilizados no site da Iniciação Científica em formato 

PDF, a partir de 03 de novembro de 2020. No certificado constarão os nomes de todos 

os integrantes do trabalho, não sendo emitidos certificados individualizados em hipótese 

alguma. 

 Não será fornecido certificado para quem não comparecer no dia da apresentação.  

http://www.camporeal.edu.br/ic


 

 Os professores orientadores e coorientadores também receberão certificados. 

 

9 COMISSÕES 

 O XIII Encontro de Iniciação Científica será organizado por uma Comissão 

Organizadora e por uma Comissão Científica formada em cada curso. 

 A Comissão Organizadora é responsável pela definição geral do evento e de suas 

diretrizes, representação institucional, captação de patrocínios e organização da execução 

das atividades. 

 A Comissão Científica é responsável pelos processos de seleção e avaliação dos 

trabalhos submetidos pelos acadêmicos. 

 

10 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS PELA COMISSÃO 

CIENTÍFICA 

 Todos os resumos submetidos serão avaliados por professores da IES integrantes 

das Comissões Científicas de cada curso, garantindo a imparcialidade da avaliação. 

 Ficará a cargo da Comissão Científica avaliar os resumos inscritos para 

APROVAÇÃO final, seguindo os seguintes critérios: 

• Relevância da temática abordada; 

• Clareza e coerência textual; 

• Articulação entre objetivos/metodologia/resultados/conclusão do trabalho; 

• Detecção/verificação de plágio; 

• Obediência às normas estabelecidas pela Comissão Organizadora. 



 

 

Responsabilidade:  

São de responsabilidade dos autores e orientador as opiniões emitidas, procedência do 

conteúdo, adequação às normas, bem como a clareza textual e correção gramatical e a 

originalidade da autoria do texto, não sendo aceito plágio em nenhum percentual. 

 

11 NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO 

 Para submissão de trabalhos no XIII Encontro de Iniciação Científica, o resumo 

expandido deverá apresentar e atender às seguintes normas: 

• Ser digitado em página formato A4 (210 x 297 mm), com margens superior e 

esquerda de 3,0 cm e inferior e direita com 2,0 cm; fonte Arial, tamanho 12, com 

espaçamento 1,5 entre linhas e recuo de primeira linha com 2,0 cm; 

• Ter no mínimo três e no máximo cinco páginas; 

• As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2018) devem obedecer 

às regras da ABNT; 

• O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas deve ser 

autor-data (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé somente explicativas 

(NBR 6022/2018); 

• Conforme a NBR 6024/2012, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem ser 

alinhados à esquerda e conter um texto a eles relacionados, bem como constar 

numeração progressiva; 

• Os elementos que figuram o resumo expandido são: 

o Elementos Pré-Textuais: 



 

▪ Título; 

▪ Subtítulo (se houver); 

▪ Autoria, com qualificação em nota de rodapé; 

▪ Resumo (contendo de 50 a 100 palavras); 

▪ Palavras-chaves (mínimo 3 e máximo 5), separadas entre si por ponto 

e finalizadas por ponto. 

o Elementos Textuais: 

▪ Introdução (abordando o tema do estudo e integrando o objetivo do 

trabalho); 

▪ Desenvolvimento (podem ser citados elementos como materiais e 

métodos, resultados e discussões etc.); 

▪ Considerações Finais. 

o Elementos Pós-Textuais: 

▪ Referências. 

 

12 ANAIS DO EVENTO 

 Os resumos efetivamente apresentados no evento serão posteriormente publicados 

em caderno de resumos/anais que será disponibilizado na página do evento. 

 

Casos omissos serão tratados pela Comissão Organizadora do Evento. 

Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail ic@camporeal.edu.br.  
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Guarapuava, 09 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor Rafael Martini Pedroso 
Presidente da Comissão Organizadora 

Centro Universitário Campo Real 
 
 

 
 
 
 
 
 

Professora Moana Rodrigues França 
Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

Centro Universitário Campo Real 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
APÊNDICE A – CALENDÁRIO DO EVENTO 

 
 

Data Etapa 

Até 24/09/2020 Inscrições de trabalho 

De 05/10/2020 a 20/10/2020 Inscrições para ouvintes 

De 13/10/2020 a 20/10/2020 Inscrições nos minicursos 

A partir de 14/10/2020 Divulgação dos trabalhos aprovados 

Até 17/10/2020 Pagamento dos trabalhos 

20/10/2020 Divulgação do ensalamento das apresentações dos trabalhos 

De 21/10/2020 a 24/10/2020 Realização do evento 

 


