
 
 

REGULAMENTO DO 17° SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA – UNIVALE 

 “Políticas Públicas e os desafios da pesquisa no Brasil ” 

25 a 27 de setembro de 2019 

 

A inscrição no Simpósio implica na aceitação integral das normas e condições 

estabelecidas no Regulamento do evento, sobre os quais os inscritos não poderão alegar 

desconhecimento. Portanto, é preciso ler e aceitar as regras no sistema, para dar 

prosseguimento aos próximos passos da inscrição. 

 

1. CATEGORIAS DE INSCRIÇÃO 

Você poderá inscrever-se nas categorias: OUVINTE ou APRESENTADOR DE 

TRABALHO. 

 

1.1 INSCRIÇÃO COMO OUVINTE  

Esta categoria lhe dá o direito de participar das atividades científicas e culturais do 

evento e receber certificação como ouvinte. Esta categoria de inscrição não permite 

apresentação de trabalhos científicos. 

 

1.2 INSCRIÇÃO COMO APRESENTADOR DE TRABALHO 

1.2.1 Esta categoria lhe dá o direito de, além de participar das atividades científicas e 

culturais do evento, submeter até 2 (dois) trabalhos científicos, e caso aprovado (s), 

apresentá-lo (s) e receber certificação do(s) trabalho(s) apresentado(s).  

 

1.2.2 Para se inscrever como apresentador de trabalho, você deverá submeter pelo 

menos um trabalho. Caso o trabalho tenha coautores, o primeiro passo é eleger um autor 

principal para dar início ao processo de inscrição. Se o trabalho for individual, você será 

o próprio autor principal, podendo ainda ser coautor em outros trabalhos, 

ilimitadamente.  

 

1.2.3 Para que possa submeter um trabalho, o autor principal deve estar inscrito no 

evento como apresentador de trabalho. Independentemente do resultado da avaliação do 

trabalho submetido (aprovado ou reprovado), apenas o autor principal será contemplado 

automaticamente com uma inscrição gratuita na categoria ouvinte. Caso o trabalho 

submetido não seja aprovado, os coautores que desejarem certificação como 

participantes do evento, deverão inscrever-se como ouvintes. 

 

1.2.4 Podem ser apresentados trabalhos resultantes de revisão da literatura, atividades de 

extensão, atividades de estágio, práticas pedagógicas exitosas, relatos de casos clínicos, 



 
TCC, projeto de pesquisa (em andamento ou concluído), entre outros, nas mais 

diferentes áreas do conhecimento. 

 

1.2.5 Os trabalhos poderão ser submetidos como resumo simples ou trabalho completo. 

 

1.2.6 Os resumos simples poderão ser apresentados nas modalidades comunicação oral, 

documentário ou mesa redonda.  

 

1.2.7 Os trabalhos completos poderão ser apresentados nas modalidades comunicação 

oral e documentário. 

 

1.2.8 O conteúdo expresso nos resumos simples e trabalhos completos é de inteira 

responsabilidade dos autores, não podendo ser imputado ao evento quaisquer encargos.  

 

1.2.9 Quaisquer mudanças no conteúdo e autoria dos trabalhos registrados só poderão 

ser efetuadas até a confirmação do pagamento do boleto no nosso sistema. Uma vez 

identificado o pagamento no sistema, os trabalhos serão enviados aos pareceristas e não 

poderão ser mais alterados. Por esse motivo, a inscrição somente deverá ser concluída 

(gerar e pagar boleto) quando o trabalho estiver devidamente revisado.  

 

1.2.10 Para a inscrição de trabalhos, observe os valores determinados em cada 

etapa/período de submissão. Caso você submeta mais de um trabalho, o valor de sua 

inscrição terá como referência o trabalho com a modalidade que tenha o maior valor. 

Ex.: Se você submeter um trabalho “resumo simples - comunicação oral” e um trabalho 

“resumo simples – mesa redonda”, o valor de sua inscrição terá como referência o 

resumo simples – mesa redonda. 

 

2. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO 

2.1 As sessões de comunicação oral serão organizadas pela Comissão Científica com 

base na sessão temática informada. O tempo de cada apresentação será de 5 minutos, e 

outros 5 para discussão e participação dos ouvintes. 

 

2.2 As sessões de documentários receberão inscrições de filmes/vídeos que expressem 

os resultados de trabalhos nas mais diferentes áreas do saber científico, de modo a 

socializar a produção acadêmica das atividades de pesquisa, iniciação científica e 

extensão. O tempo de cada apresentação será de 5 minutos para introdução ao tema 

abordado, 10 minutos (tempo máximo permitido) para a exibição do documentário, 5 

minutos para discussão e participação dos ouvintes. 

 

2.3 As sessões de mesa redonda consistem na discussão de um mesmo tema, 

preferencialmente, sob pontos de vista divergentes ou complementares em algum 



 
aspecto, de forma a propiciar o debate. As mesas redondas serão compostas por até três 

apresentadores (mínimo de dois) e um coordenador/debatedor, a ser indicado pelos 

membros da mesa. O debatedor também deve ter a titulação mínima de mestre. O tempo 

de apresentação será de 15 minutos para cada membro da mesa, e outros 15 para 

discussão no final e participação dos ouvintes. 

 

2.4 Os resumos simples a serem apresentados modalidade comunicação oral e 

documentário poderão ser submetidos por estudantes do ensino 

médio/profissionalizante, estudantes de graduação e pós-graduação, docentes, 

pesquisadores e profissionais.  

 

2.5 Os resumos simples a serem apresentados na modalidade mesa redonda poderão 

ser submetidos por docentes e profissionais com titulação mínima de mestre. 

 

2.6 Os trabalhos completos poderão ser submetidos por estudantes de graduação e pós-

graduação, docentes (especialistas, mestres e doutores) e profissionais, sendo 

apresentados nas modalidades comunicação oral e documentário. 

 

3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

a) Ao elaborar seu resumo simples e/ou trabalho completo, atente-se aos critérios de 

avaliação mencionados no item 5.8. 

 

b) Os autores assumem o cumprimento das legislações e normas éticas que regem as 

pesquisas com seres humanos e animais, incluindo a aprovação pelos Comitês de Ética 

em Pesquisa e de Ética Clínica em Pesquisa em Animais, quando for o caso. Não é 

necessário inserir tais dados no corpo dos resumos simples, sendo obrigatório apenas 

para os trabalhos completos, cujas pesquisas se enquadrem nesta obrigatoriedade. 

 

c) Os nomes dos autores e/ou qualquer dado que permita a identificação dos mesmos, 

NÃO podem ser mencionadas no corpo do texto dos trabalhos.  

 

3.1 INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMO 

SIMPLES NAS MODALIDADES COMUNICAÇÃO ORAL E 

DOCUMENTÁRIO  

3.1.1 Nesta edição do Simpósio, o processo de submissão dos resumos simples será 

realizado diretamente nos formulários do sistema, sem a necessidade de anexar nenhum 

arquivo.  

 

3.1.2 Siga as instruções abaixo para submissão de trabalhos: 

 



 
a) Autores: Cada trabalho inscrito nestas modalidades poderá ter até no máximo 

cinco autores (incluindo o autor principal, coautores, orientador e coorientador). 

Caso os demais autores estejam vinculados a UNIVALE, para inseri-los basta 

informar o CPF de cada um. Caso contrário, será necessário informar o nome, 

CPF, data de nascimento e e-mail, para que possam ser cadastrados no sistema. 

Ao inserir tais dados no sistema, o autor principal será responsável pela 

veracidade destas informações. Não é necessário que haja um professor 

orientador para cada trabalho inscrito pelos estudantes, no entanto, sugere-se que 

isto aconteça.   

 

b) Instituição de Ensino: Selecione a instituição de ensino a qual está vinculado. 

Se não encontrar sua instituição de vínculo clique em OUTROS e informe o 

nome da instituição. Caso você esteja vinculado a UNIVALE, não será 

necessário preencher este campo. 

 

c) Apoio: Quando for o caso, selecione as instituições de fomento que 

contribuíram com o projeto de pesquisa e/ou com bolsas de iniciação científica, 

quando. Exemplo: CAPES, FAPEMIG, UNIVALE. Se não encontrar a 

instituição desejada clique em OUTROS e informe o nome da instituição. 

 

d) Escolha da sessão temática: Os trabalhos submetidos (resumo simples ou 

trabalho completo) deverão, obrigatoriamente, estar vinculados a uma das 

Sessões Temáticas (ST) disponibilizadas para esta edição do Simpósio. A lista 

das sessões temáticas encontra-se no site do evento. A escolha de uma ST é de 

responsabilidade do autor que submete o trabalho, e deve considerar a 

pertinência entre a temática da sessão escolhida e o conteúdo do trabalho a ser 

submetido.  

 

e) Título do trabalho: até 150 caracteres COM espaço. Título completo do 

trabalho com apenas a primeira letra em maiúscula, excetos siglas. Para nomes 

próprios, apenas as iniciais em maiúsculas.  Exemplo: Reflexões sobre o 

contexto familiar do jovem em cumprimento de medida socioeducativa. 

 

f) Palavras-chave: até 100 caracteres COM espaço. Mínimo de 3 e máximo de 5, 

separadas por vírgula, redigidas em minúsculas.  

 

g) Corpo do resumo: mínimo de 1.500 e máximo de 1.800 caracteres COM 

espaço, contendo: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, Conclusões.  

 

3.2 INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMO 

SIMPLES NA MODALIDADE DE MESA REDONDA  



 
3.2.1 Nesta edição do Simpósio, o processo de submissão dos resumos simples será 

realizado diretamente nos formulários do sistema, sem a necessidade de anexar nenhum 

arquivo. 

 

3.2.2 Siga as instruções abaixo para submissão de trabalhos: 

 

a) Autores: Cada resumo de mesa redonda inscrita no Simpósio poderá ter até no 

máximo quatro autores, incluindo o debatedor. Caso os demais autores estejam 

vinculados a UNIVALE, para inseri-los basta informar o CPF de cada um. Caso 

contrário, será necessário informar o nome, CPF, data de nascimento e e-mail 

para que possam ser cadastrados no sistema. Ao inserir tais dados no sistema, o 

autor principal será responsável pela veracidade das informações. 

 

b) Instituição de Ensino: Selecione a instituição de ensino a qual está vinculado. 

Se não encontrar sua instituição de vínculo clique em OUTROS e informe o 

nome da instituição. Caso você esteja vinculado a UNIVALE, não será 

necessário preencher este campo. 

 

c) Apoio: Quando for o caso, selecione as instituições de fomento que 

contribuíram com o projeto de pesquisa e com bolsas de iniciação científica. 

Exemplo: CAPES, FAPEMIG, UNIVALE. Se não encontrar a instituição 

desejada clique em OUTROS e informe o nome da instituição. 

 

d) Escolha da sessão temática: Os trabalhos submetidos (resumo simples) deverão 

obrigatoriamente estar vinculados a uma das Sessões Temáticas (ST) 

disponibilizadas para esta edição do Simpósio. A lista das sessões temáticas 

encontra-se no site do evento. A escolha de uma ST é de responsabilidade do 

autor que submete o trabalho, e deve considerar a pertinência entre a temática da 

sessão escolhida e o conteúdo do trabalho a ser submetido.  

 

e) Título do trabalho: até 150 caracteres COM espaço. Título completo do 

trabalho com apenas a primeira letra em maiúscula, excetos siglas. Para nomes 

próprios, apenas as iniciais em maiúsculas.  Exemplo: Reflexões sobre o 

contexto familiar do jovem em cumprimento de medida socioeducativa. 

 

f) Palavras-chave: até 100 caracteres COM espaço. Mínimo de 3 e máximo de 5, 

separadas por vírgula, redigidas em minúsculas.  

 

g) Corpo do resumo: mínimo de 1500 e máximo de 1800 caracteres com espaço, 

contendo um resumo geral que deverá apresentar a proposta/objetivo da mesa 



 
redonda e os principais aspectos a serem considerados para discussão a partir das 

apresentações individuais. 

 

h) Apoio: Quando for o caso, selecione as instituições de fomento que 

contribuíram com o projeto de pesquisa e com bolsas de iniciação científica. 

Exemplo: CAPES, FAPEMIG, UNIVALE. Se não encontrar a instituição 

desejada clique em OUTROS e informe o nome da instituição. 

 

3.3 INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E SUBMISÃO DE TRABALHO 

COMPLETO 

3.3.1 Para submissão de trabalho completo, após preencher os dados solicitados no 

formulário do sistema, você deverá anexar no sistema um arquivo com o seu trabalho. 

Este deverá estar no formato Word (.docx, ou .doc). 

 

3.3.2 Normas para a formatação: 

 

a) O corpo do trabalho completo deverá ser digitado em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 cm, justificado, margens 2,5 cm, com 

as páginas numeradas. 

 

b) A redação do trabalho completo deverá seguir as orientações previstas no 

“Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos – 3ª edição” (2018), 

disponível no portal da UNIVALE/Biblioteca.  

 

c) O texto não pode ser redigido com a tecla “CAPS LOCK” acionada; não deve 

ser redigido com parágrafos ou tabulações. 

 

d) O trabalho deverá ter a forma de artigo, com mínimo de 08 (oito) páginas e 

máximo de 12 (doze), incluindo as referências bibliográficas. 

 

e) O trabalho deverá ser salvo no formato Word (.docx, ou .doc), com a seguinte 

nomeação: Número da ST (Sessão Temática) + título do trabalho. Ex. ST 11 – A 

educação inclusiva nos cursos de Saúde.  

 

f) O arquivo do Trabalho Completo a ser enviado não deverá conter qualquer dado 

que possa identificar os autores. Portanto, revise o documento antes de enviá-lo, 

pois o não cumprimento desta regra implicará em reprovação sumária do 

trabalho. 

 

g) Quaisquer alterações no conteúdo e autoria dos trabalhos registrados só poderão 

ser efetuadas até a confirmação do pagamento do boleto no nosso sistema. Uma 

vez identificado o pagamento no sistema, os trabalhos serão enviados para os 

pareceristas e não poderão ser mais alterados. Por esse motivo, a inscrição 



 
somente deverá ser concluída (gerar e pagar boleto) quando o trabalho estiver 

devidamente revisado.  

 

h) O texto poderá conter gráficos, figuras, tabelas, desde que salvos em formatação 

.jpg. 
  
3.3.3 Itens obrigatórios do arquivo a ser enviado: 

 

a) Indicação da Sessão Temática a qual se vincula o trabalho; 
 

b) Título do trabalho em maiúscula, centralizado, negrito, tamanho 14, fonte Times 

New Roman; 
 

c) Dois resumos de até 10 linhas (um em português e um em língua estrangeira: 

inglês ou francês ou espanhol, a critério do autor), contendo de três a cinco 

palavras-chaves. Os resumos deverão ser digitados em espaço simples, fonte 

Times New Roman, tamanho 11 e são de responsabilidade dos autores. 

 

d) O corpo do artigo precisará conter (Introdução, Revisão da literatura, 

Metodologia, Resultados e Conclusão/considerações finais). Estes itens podem 

variar de acordo com a natureza do artigo. 

 

e) Referências 

 

f) Apoio: Quando for o caso, informe as instituições de fomento que contribuíram 

com o projeto de pesquisa e/ou com bolsas de iniciação científica. Exemplo: 

CAPES, FAPEMIG, UNIVALE.  

 

 

4. EMISSÃO DO BOLETO DE PAGAMENTO 

4.1 A data de vencimento para o pagamento será definida automaticamente pelo 

sistema. Este prazo não poderá ser alterado, uma vez que seguirá as etapas estabelecidas 

pela Comissão Organizadora. 

 

4.2 É possível reimprimir o boleto com o mesmo valor, a qualquer momento, enquanto 

o período de inscrições estiver aberto em cada uma das etapas. Após o vencimento da 

etapa, é necessário gerar a segunda via do boleto, que automaticamente terá os valores 

atualizados referentes à nova etapa. 

 

4.3 Uma vez identificado o pagamento no nosso sistema, você receberá um e-mail 

avisando que sua inscrição foi confirmada. Nesse caso, verifique também sua caixa de 

Spam. Caso a confirmação não ocorra após 72 horas, entre em contato com a 

organização do evento pelo e-mail: simposio@univale.br.  

 

mailto:simposio@univale.br


 
4.4 Guarde seu comprovante de pagamento, pois ele poderá ser solicitado em caso de 

problemas na confirmação. 

 

4.5 Não haverá, em hipótese alguma, restituição da taxa de inscrição. 

 

5. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS E RESULTADOS 

5.1 Os trabalhos submetidos só serão avaliados após a confirmação do pagamento do 

boleto no nosso sistema.  

 

5.2 A avaliação dos trabalhos submetidos na modalidade resumo simples será 

realizada por pareceristas ad hoc, tendo o parecer dado como “Aceito” ou 

“Recusado”, não havendo, portanto, possibilidade de correção. Cada resumo será 

avaliado por dois pareceristas e somente será aprovado para apresentação se for aceito 

por pelo menos um dos pareceristas. 

 

5.3 A avaliação dos trabalhos submetidos na modalidade trabalho completo será 

realizada por um parecerista ad hoc, tendo o parecer dado como “Aceito”, “Aceito com 

restrição” e “Recusado”, havendo a possibilidade de correção, quando for o caso. 

 

5.4 A avaliação dos trabalhos será realizada “às cegas”, isto é, os dados que identificam 

autoria não serão disponibilizados aos pareceristas. 

 

5.5 Ao propor um trabalho e aceitar as normas do Simpósio, autores e coautores 

assumirão o compromisso de aceitar a decisão dos pareceristas. A decisão final da 

Comissão Avaliadora é considerada suprema, e, portanto, não será revista. 

 

5.6 O aviso de aprovação ou reprovação será enviado apenas para o endereço de e-mail 

do autor principal, cabendo-lhe a responsabilidade de transmitir a informação aos seus 

eventuais coautores. Quando o trabalho for recusado, o autor principal receberá uma 

justificativa explicitando os motivos da reprovação. 

 

5.7 A revisão ortográfica e gramatical é de responsabilidade dos autores. 

 

5.8 Para avaliação dos resumos simples e trabalhos completos serão observados os 

seguintes critérios: 

a) Título: ser conciso e refletir o estudo a ser apresentado. 

b) Introdução:  apresentar com clareza o tema/ideia central do trabalho. 

c) Objetivo:  indicar com clareza as metas do estudante/pesquisador.  

d) Metodologia: descrever os procedimentos utilizados para coleta e análise de 

dados com detalhamento suficiente para ser compreendida.  Evidenciar 

coerência com os objetivos propostos. 



 
e) Resultados: apontar com clareza os principais resultados do estudo/pesquisa. 

f) Conclusão: apresentar uma síntese do trabalho realizado, indicando suas 

principais contribuições ou implicações. Responder aos objetivos propostos. 

 

6. INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS  

6.1 As apresentações ocorrerão nas modalidades de comunicação oral, mesa redonda e 

documentários. 

 

6.2 O trabalho poderá ser apresentado pelo autor principal ou por um dos coautores, 

desde que inscritos no evento. Os trabalhos serão apresentados no dia e nos horários 

previstos pela organização. Não haverá mudança no dia e horários estabelecidos na 

programação, seja qual for o motivo alegado. 

 

6.3 O apresentador do trabalho deverá comparecer ao local (sala/auditório) especificado 

na Programação do Evento e divulgado no site da Univale, com antecedência mínima de 

10 minutos do horário previsto para início das apresentações, quando deverá se 

apresentar ao coordenador da sessão temática e entregar o arquivo da apresentação 

(power point/vídeo) ao mesmo, para que possa ser salvo no sistema visando a 

organização das apresentações. 

 

6.4 A ordem de apresentação dos trabalhos (constante na programação oficial) poderá 

ser alterada pelo coordenador da sessão temática, conforme julgar necessário, desde que 

acordada com os apresentadores da referida sessão. 

 

6.5 Quanto ao tempo de apresentação:  

6.5.1 MODALIDADE 1: Comunicação Oral Resumo simples – 5 minutos, e outros 5 

para discussão e participação dos ouvintes. O tempo de apresentação para comunicação 

oral de trabalho completo é de até 15 minutos, e outros 5 para discussão e participação 

dos ouvintes.   

 

6.5.2 MODALIDADE 2: Documentários – 5 minutos para introdução ao tema 

abordado, 10 minutos (tempo máximo permitido) para a exibição do documentário, 5 

minutos para discussão e participação dos ouvintes. 

 

6.5.3 MODALIDADE 3: Mesa redonda – até 15 minutos para cada membro da mesa, e 

outros 15 para discussão no final e participação dos ouvintes. 

 

7. CERTIFICAÇÃO  

7.1 Após realização do evento, os certificados estarão disponíveis no sistema do 

Simpósio.  

 



 
7.2 Para a obtenção de certificação de participação no evento, em que conste a carga 

horária total do Simpósio, é necessária a inscrição na categoria ouvinte. Na certificação 

da apresentação de resumo e/ou trabalho completo constarão os nomes dos autores (e 

coautores, caso haja), o título e modalidade da apresentação.  

 

8. PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

8.1 Os trabalhos aprovados para apresentação no evento serão publicados em Anais 

eletrônicos com ISSN próprio (ISSN 2359-148X). Todos os autores dos resumos 

simples e/ou trabalhos completos aprovados pela Comissão Científica serão publicados 

nos anais do Congresso, que estará disponível no Portal da UNIVALE. 

 

9. OUVINTES NÃO INSCRITOS 

9.1 O Simpósio é aberto ao público em geral. Aqueles na condição de ouvintes não 

pagantes, terão direito de participar de todas as atividades científicas e culturais do 

evento, mas não receberão nenhum tipo de certificação ou declaração de presença. 

 

10. DO USO DA IMAGEM 

10.1 O(s) autor(es) que efetivarem a inscrição autoriza(m) o uso de seu nome, currículo, 

imagens (foto e vídeo), voz gravada e conteúdo do trabalho apresentado no evento para 

fins de divulgação. A autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 

imagem e do conteúdo acima mencionados, antes e depois do evento, em todo o 

território nacional e no exterior, das seguintes formas: outdoor; folhetos em geral 

(encartes, mala-direta, catálogo, etc.); folder de apresentação; anúncios em revistas, 

jornais e websites; cartazes; e materiais de divulgação na mídia eletrônica (vídeos, 

televisão e rádio, entre outros). 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1 Autores autorizam, da mesma forma, a organização do Congresso a divulgar os 

seus nomes e títulos dos trabalhos, por quaisquer mídias.  

 

11.2 A Comissão organizadora do evento reserva-se o direito de resolver os casos 

omissos e as situações não previstas no presente Regulamento. 

 

 

 

 

 


