1

REGULAMENTO DA XII MOSTRA INTEGRADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA,
VI SALÃO DE PESQUISA

Art. 1º – A XII Mostra Integrada de Iniciação Científica, o VI Salão de
Pesquisa do Centro Universitário Cenecista de Osório (UNICNEC), que
acontecem nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, objetivam construir
espaços para a socialização de pesquisas e estudos desenvolvidos por
estudantes dos cursos Técnicos, dos cursos de Graduação, dos cursos de
Pós-graduação e Programas de Pós-graduação, bem como no âmbito do
Programa de Iniciação Científica de Instituições de Ensino Superior, sob a
orientação de professor(es).
Art. 2º – As modalidades de participação nos eventos científicos são:
1. Participante como apresentador de trabalho no formato de
banner submetido e aceito pelo comitê científico, enviado via
plataforma:
2. http://sys2.facos.edu.br/ocs/index.php/mostracientifica/XIIMIIC.
3. Participante como ouvinte em atividade (palestras), durante a
qual o aluno deve registrar sua participação através da inscrição
via plataforma sympla: https://www.sympla.com.br/xii-mostraintegrada-de-iniciacao-cientifica-e-vi-salao-de--pesquisaunicnec__1772440.
OBSERVAÇÃO: O aluno que participar das duas modalidades deverá
inscrever-se nas duas plataformas.
Art. 3º - Os trabalhos poderão ser submetidos individualmente, ou em
grupos.
Parágrafo primeiro: Os trabalhos submetidos para a Mostra Científica, e
para o Salão de Pesquisa, podem ter, no máximo, 10 autores: 08
acadêmicos (limite máximo) e 02 professores orientadores (limite
máximo).
Parágrafo segundo: Os trabalhos submetidos devem ser de pesquisas
(originais ou revisões) com resultados parciais em andamento ou
resultados de pesquisas concluídas.
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Art. 4º - As submissões deverão ser realizadas através do Sistema de
Conferências
da
UNICNEC,
disponível
no
link:
http://sys2.facos.edu.br/ocs/index.php/mostracientifica/XIIMIIC.
Art. 5º - As normas para submissão e apresentação de trabalhos estão
contempladas no documento que acompanha o presente regulamento,
identificado como Anexo I.
Art. 6º - O aceite para apresentação de trabalhos será emitido por uma
Comissão Científica, constituída por professores do UNICNEC, bem como
também, por professores e pesquisadores convidados de outras IES.
Art. 7º - Os trabalhos apresentados nos eventos serão avaliados por
comissões formadas por docentes da UNICNEC e por professores de
outras instituições de ensino, em observância aos seguintes critérios:
I. Relevância do tema e pertinência da questão de pesquisa;
II. Apresentação dos objetivos, da fundamentação teórica, da
metodologia, dos resultados parciais ou finais e das considerações
finais do trabalho;
III. Domínio por parte do(s) estudante(s) do conteúdo do trabalho;
IV. Adequação do material audiovisual;
V. Adequação ao tempo disponível de apresentação.
Art. 8º – A partir das avaliações, serão selecionados destaques da XII
Mostra Integrada de Iniciação Científica e do VI Salão de Pesquisa, como
segue:
I. 5 trabalhos pela XII Mostra Integrada de Iniciação Científica por área
temática.
II. 2 trabalhos pelo VI Salão de Pesquisa por área temática.
Art. 9º - O Regulamento e a Programação completa do evento serão
disponibilizados
no
site
http://educacaosuperior.cnec.br/osorio/novidades.
Art. 10º - Serão fornecidos atestados de apresentação aos estudantes e
de orientação aos professores que orientaram os trabalhos apresentados
nos eventos, bem como aos palestrantes e outros convidados. Os
participantes ouvintes também receberão atestado de participação, cuja
presença deverá ser devidamente comprovada mediante inscrição via
plataforma sympla e lista de chamadas nas palestras.
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Art. 11º - Serão publicados nos Anais da XII Mostra Integrada de Iniciação
Científica e VI Salão de Pesquisa os resumos aceitos, apresentados e
submetidos (versão final) no sistema de submissões após realizadas as
alterações solicitadas pelos avaliadores (quando se aplicar).
Art. 12º - Não serão aceitos para apresentação e para publicação os
resumos que não seguirem as normas estabelecidas no Regulamento da
XII Mostra Integrada de Iniciação Científica e VI Salão de Pesquisa.

CRONOGRAMA DA MOSTRA

Submissões:

07/11 à 01/12

Avaliações:

07/11 à 02/12

Divulgação dos trabalhos
aceitos:
Mostra:

03 de dezembro de 2022
12 e 13 de dezembro de
2022
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ANEXO I
NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
1. DA SUBMISSÃO:
1.1 Todos os trabalhos deverão ser submetidos entre o dia 07 de
novembro e 01 de dezembro de 2022, no sistema de submissões:
http://sys2.facos.edu.br/ocs/index.php/mostracientifica/XIIMIIC.
Obs.:
a) Cada estudante poderá submeter APENAS UM trabalho em cada tipo
de submissão (XII Mostra Integrada de Iniciação Científica e VI Salão
de Pesquisa);
b) Observar e informar, com atenção, a área temática a ser informada
no momento da submissão, que são: Desenvolvimento, Cidadania e
Justiça; Educação, Cultura e Formação de Professores; Cuidado e
Promoção da Saúde; Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade.
c) Observar e informar, com atenção, os dados de identificação (nome
completo, vínculo institucional e formação) de TODOS os autores nos
campos de preenchimento do sistema e no arquivo de texto
submetido. A Comissão Organizadora não se responsabilizará pela
edição dos dados de identificação dos autores.
d) Observar com atenção se o Tipo da Submissão (XII Mostra Integrada
de Iniciação Científica e VI Salão de Pesquisa) está adequada com o
trabalho de pesquisa. Não haverá possibilidade de alteração após a
submissão do trabalho. A Comissão Organizadora não se
responsabilizará pela alteração do tipo de submissão.
e) Observar se o arquivo de texto submetido está adequado de acordo
com as normas do presente regulamento. A formatação do texto será
observada pela Comissão Organizadora e considerada uma atribuição
dos autores. Não serão publicados os resumos fora do padrão de
formatação e fora do modelo disponibilizado pela comissão
organizadora.
f) Recomendações aos autores estudantes: a Comissão Organizadora
indica efetuar a submissão do arquivo de texto somente após obter a
aprovação sem ressalvas do professor orientador.
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g) Após a avaliação do resumo, a versão final revisada do arquivo pelos
autores deverá ser submetida via sistema, dentro do prazo
determinado. Informamos que não serão considerados os resumos
encaminhados por e-mail e/ou por outro meio, que não seja o
sistema do evento.
h) A relação dos trabalhos aceitos será divulgada, no site da Mostra
Científica, no dia 03 de dezembro de 2022.
1.2. O texto do resumo deverá ser redigido em parágrafo único,
contendo a apresentação do estudo desenvolvido, os objetivos, a
fundamentação teórica, a metodologia, os resultados parciais ou finais,
as considerações finais e três palavras-chave.
1.3. O texto do resumo, sem contar título e autores, deverá ter entre 400
e 500 palavras, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas
simples. O modelo do texto do resumo está disponível no site do evento
http://educacaosuperior.cnec.br/osorio/novidades.
2 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NO EVENTO
2.1 A apresentação gráfica do pôster poderá conter textos e ilustrações,
como fotografias, figuras, tabelas e desenhos. É obrigatória a utilização
do cabeçalho padrão da XII Mostra Integrada de Iniciação Científica e VI
Salão de Pesquisa.
2.2 O pôster deverá conter o título do trabalho, identificação dos autores,
Instituição de Ensino na qual os autores estão vinculados, apresentação,
objetivos,
fundamentação
teórica,
metodologia,
resultados,
considerações finais.
2.3. As dimensões do pôster deverão ser de 60 cm de largura e altura de
90 cm, conforme modelo disponível no site.
2.4 O pôster deverá ficar exposto no dia 12 de dezembro, das 21h às 22h,
no local indicado pela organização do evento. No horário determinado, os
autores deverão estar presentes para apresentação aos visitantes e à
Comissão Avaliadora.
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Osório, 07 de novembro de 2022
Comissão Organizadora da XII Mostra Integrada de Iniciação Científica,
VI Salão de Pesquisa - UNICNEC

