
 
 

 
 

Seminário de Iniciação Científica FAPERGS 2017 

Normas para inscrição de trabalhos 

 

1. Disposições Gerais 

A Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da Universidade Feevale, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, comunica as normas e condições estabelecidas para 
inscrição, apresentação e avaliação de trabalhos durante o Seminário de Iniciação Científica 
FAPERGS 2017, que se realizará em 12 de maio de 2017. 

O Seminário de Iniciação Científica FAPERGS é um evento promovido pela Pró-reitoria de 
Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, com a finalidade de integrar alunos e pesquisadores 
envolvidos em atividades de pesquisa da Universidade, além de divulgar, discutir e 
aprimorar os trabalhos de iniciação científica por meio da avaliação das atividades dos 
bolsistas de Iniciação Científica dos Programas PROBIC/PROBITI da FAPERGS. 

 

2. Do objetivo 

O evento visa promover a integração de alunos e pesquisadores envolvidos em atividades de 
pesquisa da Universidade, além de divulgar os resultados de pesquisa, discutir e aprimorar 
os trabalhos de iniciação científica e iniciação tecnológica e inovação por meio da avaliação 
dos bolsistas dos Programas PROBIC/PROBITI da FAPERGS. 

 

3. Da participação  

Devem participar do Seminário de Iniciação Científica FAPERGS os alunos com bolsa dos 
Programas PROBIC/PROBITI da FAPERGS ativas na vigência atual (2016/2017) e também os 
alunos que foram rescindidos a partir de 01 de abril de 2017. A participação por meio da 
submissão de resumo e apresentação oral é obrigatória. 

É compromisso do bolsista permanecer até o encerramento do evento (após sessões 
temáticas), a fim de receber a certificação de participação. Além disso, é necessária a 
presença do orientador durante a exposição oral de seu bolsista.  Em casos de 
impossibilidade do orientador, o mesmo deverá encaminhar um representante. 

 

4. Da inscrição de trabalhos 

Os autores deverão inscrever-se no evento, por meio do formulário eletrônico de inscrições, 
disponibilizado na página do evento, no site da Feevale. No ato da inscrição, o trabalho 
deverá ser submetido sob a forma de resumo, conforme item 7 (sete). Não serão aceitos 
trabalhos enviados por e-mail ou qualquer outro formato. Não será permitida, ainda, a 
inclusão de co-autores e co-orientadores nos trabalhos. 

O período de inscrições de trabalhos será de 13 de abril à 26 de abril de 2017 às 20h. As 
inscrições neste evento são gratuitas e somente serão validadas após o envio do resumo e 



 
 

 
 

do preenchimento de todas as informações necessárias por meio da página do evento, 
sendo desconsideradas inscrições incompletas. Ficam, ainda, expressamente vedadas 
inscrições múltiplas de um mesmo trabalho. 

A Universidade Feevale não se responsabiliza por inscrições via internet não recebidas por 
motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como em função de outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados.  

Alterações necessárias nos dados dos autores e orientadores e demais informações 
relacionadas ao trabalho somente serão aceitas até o último dia de inscrição pelo e-mail 
iniciacaocientifica@feevale.br.  

 

5. Do compromisso e da responsabilidade 

O autor é o responsável pelo trabalho inscrito no evento e, no ato da inscrição, deverá 
autorizar, sem encargos de qualquer natureza: 

a) a publicação de seu resumo em anais ou em quaisquer outras publicações originadas do 
Seminário; 

b) a divulgação de suas imagens fotográficas e de seu nome em outras mídias, publicações, 
impressos, com ou sem fins lucrativos, nos limites ora estabelecidos. 

A correção linguística dos trabalhos é de responsabilidade de seu autor; a comissão de 

organização do evento não se responsabiliza pela correção dos resumos publicados. 

O inscrito é responsável pela veracidade, originalidade e autenticidade do texto e pela 
correção das informações referentes à identificação do autor do resumo. Ressalta-se, deste 
modo, que não será permitido o envio de resumos idênticos pelos inscritos, ainda que 
pertencentes ao mesmo projeto de pesquisa. 

 

6. Da área do conhecimento dos trabalhos 

Os trabalhos submetidos ao Seminário de Iniciação Científica FAPERGS deverão ser divididos 

nas seguintes áreas do conhecimento: 

- Ciências Exatas e da Terra; 

- Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; 

- Ciências da Saúde e Biológicas. 

A área selecionada na inscrição do Seminário deve ser a mesma na qual a bolsa foi 
concedida. 

 

7. Das normas de submissão de resumo 

Os resumos deverão seguir as seguintes exigências de apresentação e formatação: 
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- serem escritos em idioma nacional;  

- apresentarem entre 900 e 2500 caracteres com espaços, excluídos os nomes dos autores e 
título do resumo, devendo conter os elementos a seguir especificados (recomenda-se nessa 
ordem, sem que estejam nomeados explicitamente no corpo do texto): tema, justificativa, 
objetivos, metodologia, resultados parciais e/ou finais, considerações finais. 

- Palavras-chave: mínimo três e máximo cinco palavras, separadas por ponto e finalizadas 
também por ponto, a serem inseridas em campo específico no formulário de inscrição. 

 

8. Da apresentação dos trabalhos e da avaliação 

Os trabalhos serão avaliados por meio do resumo e da apresentação oral em sessões 
temáticas, organizadas a partir da área do conhecimento na qual o resumo foi inscrito.  

As sessões temáticas serão realizadas em salas de aula da Universidade Feevale. As bancas 
examinadoras presentes nas sessões serão constituídas, preferencialmente, por três 
professores da Instituição oriundos dos Grupos de Pesquisa. O apresentador de cada 
trabalho terá 10 minutos para a sua apresentação e a banca examinadora disporá, na 
sequência, de 05 minutos para avaliação e sugestões de melhorias. 

Para a apresentação do trabalho inscrito serão disponibilizados recursos audiovisuais para 
utilização durante as sessões temáticas. O trabalho deverá ser apresentado pelo bolsista 
inscrito como autor do mesmo. No caso de ausência do apresentador no horário e local pré-
definido para sua apresentação oral, no dia e turno do Seminário, o trabalho não poderá ser 
apresentado.  

 

Serão considerados os seguintes critérios na avaliação dos bolsistas PROBIC: 

- Clareza e coerência na apresentação dos itens previstos (objetivos, da justificativa e 
referencial teórico, da metodologia, dos resultados e das considerações finais apresentados). 

- Relevância dos dados apresentados na justificativa/referencial teórico. 

- Evidência da contribuição científica do bolsista no projeto de pesquisa. 

- Coerência e organização na comunicação oral. 

- Domínio do conteúdo do trabalho. 

- Utilização adequada da linguagem técnico-científica. 

- Adequação ao tempo determinado para a apresentação. 

 

9. Do certificado  

São requisitos para receber certificação de participação: 

- Inscrição no evento com submissão do resumo; 

- Apresentação no Seminário; 



 
 

 
 

- Permanência do autor do trabalho até o final da sua sessão temática. 

Ressaltamos que os nomes apresentados no certificado serão os mesmos informados na 
ficha de inscrição online. 

Os anais do evento serão inseridos no site do evento. 

 

10. Da concordância 

A inscrição implica na concordância e na aceitação de todas as cláusulas e condições 
estabelecidas.  

 

Os casos omissos nesse regulamento serão analisados e resolvidos pela comissão de 

organização do Seminário de Iniciação Científica FAPERGS, juntamente com a Pró-reitoria de 

Pesquisa, Pós-graduação e Extensão. 


