
 

 

 

 

 

NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

FAÇA SUA INSCRIÇÃO E PARTICIPE! 
 
1- Local do Evento: Ambiente virtual do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais, 

no período de 18 de outubro a 20 de novembro de 2020, conforme programação do evento. 

  

2- Inscrição:  a inscrição prévia deverá ser realizada para todos que desejarem submeter 

trabalhos para apresentação e para aqueles que não compõem a comunidade interna do 

Unileste (discentes, docentes e demais educadores), aqui denominados membros da 

comunidade externa. 

Os demais membros da comunidade interna do Unileste, não precisarão realizar a inscrição 

prévia se não forem submeter trabalhos. 

A inscrição prévia e o envio de trabalhos deverão ser realizados no endereço eletrônico 

https://unileste.catolica.edu.br/portal/pesquisa/semana-de-iniciacao-cientifica-e-de-

extensao/sicex/.  

a. Para cada inscrição, o participante poderá inscrever no máximo 03 (três) trabalhos, que 
podem ser de pesquisa, extensão, trabalhos de curso ou projetos interdisciplinares.  

b. Não serão aceitos trabalhos enviados pessoalmente, por fax, correios ou correio 
eletrônico. 

c. A organização do evento não se responsabilizará por eventuais problemas de 
esquecimento quanto à inscrição e envio de trabalhos. 

d. O envio do resumo deverá ser realizado por apenas um dos autores. O aluno orientando 
que submeter o trabalho deverá colocar o nome dos alunos autores, incluindo o do(s) 
professor(es) orientador(es). 

 

3 - Datas das inscrições: 

a. Com apresentação de trabalhos: 10/09/2020 a 10/10/2020 
b. Participação como ouvinte para a comunidade externa: 10/09/2020 a 20/11/2020 
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4 - Dos valores de inscrição: 

Mediante a situação de pandemia resultante na realização do evento inteiramente mediado por 
tecnologias, nesta edição não haverá cobrança para inscrição. 
 

 
5 - Dos certificados 

a. O certificado de apresentação de trabalhos será enviado via e-mail, para o responsável 
pela inscrição, constando o nome do trabalho e de todos os autores cadastrados no ato 
da inscrição e que fez o credenciamento. 

b. O certificado de participação no evento, constando a descrição das atividades e as 
horas de duração, será emitido via e-mail somente para aqueles que tenham 
comprovada a presença nas atividades. 

 
A presença nas atividades será realizada pelo controle ao acesso e interação nas transmissões. 
O acesso deve ser realizado utilizando a conta do e-mail institucional, para a comunidade 
interna, ou, para a comunidade externa, o e-mail utilizado na inscrição prévia. 

 
 

Todos os certificados podem ser validados como horas de 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES. 

 

6 - Do cadastro dos resumos 

Os resumos devem ser cadastrados de acordo com a estrutura disponibilizada pelo evento. A 

saber: 

a. O resumo deve conter no mínimo 250 palavras e no máximo 500, assim distribuídos: 
introdução – 100; objetivo – 50; metodologia – 100; resultados – 200; conclusão – 50. 
Não serão permitidos gráficos, figuras, tabelas e referências no resumo. 

b. Os trabalhos de pesquisa, trabalhos de curso e projetos interdisciplinares deverão ser 
apresentados na modalidade Apresentação Oral.  

c. Os trabalhos de extensão deverão ser apresentados nas modalidades Apresentação Oral 
ou Apresentação Cultural. 

d. É recomendável submeter a proposta com antecedência à data limite estipulada para 
submissão, a fim de evitar imprevistos. As datas serão rigorosamente obedecidas, a fim 
de que o processo de organização do evento ocorra sem prejuízos. 

e. A Comissão Científica irá avaliar todos os trabalhos recebidos e reserva-se ao direito de 
solicitar alterações e/ou rejeitar aqueles considerados inadequados, não sendo aceitos 
recursos contra possíveis rejeições. 

f. As alterações solicitadas nos resumos devem ser realizadas, pelo autor que submeter o 
trabalho, até a data limite estabelecida pela coordenação do evento. O não 
atendimento a essa norma implicará na reprovação do trabalho.  

g. Não serão aceitas quaisquer mudanças nos resumos enviados após período estipulado 
para correções. 

 



 

 

 

7 - Das apresentações 

Os templates das apresentações estão disponíveis em: 

https://unileste.catolica.edu.br/portal/pesquisa/semana-de-iniciacao-cientifica-e-de-

extensao/sicex/ 

Apresentação Oral:  

a. Cada sessão terá um “Professor Coordenador” que conduzirá os trabalhos. 
b. A apresentação oral terá a duração de 15 minutos e ao finalizar, haverá 5 minutos 

destinados às perguntas. Cabe ao participante garantir os recursos (como áudio, vídeo 
e conexão à internet) para a sua participação online. 
 

Apresentação Cultural:  

a. Nesta modalidade de apresentação, a “produção” do projeto deve ser 
exposta/apresentada, como por exemplo, dança, filme, ginástica, dramatização, dentre 
outros.  

 

9 - Os resumos aceitos serão publicados na íntegra nos Anais do evento, no endereço eletrônico 

https://unileste.catolica.edu.br/portal/pesquisa/semana-de-iniciacao-cientifica-e-de-

extensao/anais/. 

 

10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica e Organizadora do evento.  

 

CONTATOS: (31) 3846-5515 

 E-mail: sicex@unileste.edu.br  
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