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17º ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 
ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO “VICTÓRIO CARDASSI” – IMESB “VC” 
   

 

A Comissão Organizadora e Científica do 17º Encontro de Iniciação Científica que 

ocorrerá nos dias 11,12 e 13 de novembro de 2019, nas dependências do IMESB, com a 

temática “SOCIEDADE, EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA”, torna pública as 

orientações e as normas específicas para o evento. 

 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS E PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 

Alunos e pesquisadores deverão seguir rigorosamente as normas do evento para aceite 

e publicação dos trabalhos. Os trabalhos deverão ser enviados para o endereço 

imesbeic@gmail.com no formato doc.  (Word 93/2003) ou docx. (Word 2007/2010), no 

período de 09 de setembro a 30 de outubro de 2019. 

Os trabalhos deverão informar: nome completo do(s) autor(es) e sua qualificação, o 

orientador (se for o caso), telefone(s), e-mail(s), curso, instituição e período que está 

cursando, se é bolsista ou não, o título do trabalho. Serão aceitos artigos científicos ou relato 

de pesquisa (concluídos ou em andamento) na modalidade artigo completo, resumo 

expandido, resumo simples, para comunicação oral e pôster. Cada participante poderá 

submeter até dois trabalhos, individualmente ou em grupo de até 6 (seis) pessoas já contando 

com o orientador.  Os trabalhos propostos serão avaliados pela Comissão Científica e aqueles 

que estiverem em conformidade com as normas do evento e que tenham qualidade científica 

serão aprovados e inseridos na programação do evento e na publicação nos Anais. 

Os autores autorizam a Comissão Organizadora do evento a publicar ou divulgar os 

trabalhos apresentados, com finalidade de divulgação, em todos os meios de comunicação, 

não cabendo qualquer pagamento por direito autoral. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES E ACEITE DE TRABALHOS 

As inscrições para 17º Encontro de Iniciação Científica do Instituto Municipal de Ensino 

Superior de Bebedouro “Victório Cardassi” – Imesb “VC” estarão abertas no período de 17 de 

setembro a 30 de outubro de 2019, com o Sr. César Ap. Moreira Júnior na sala de 

Coordenação de Cursos, no IMESB, nos seguintes horários: das 08:30 h às 11:30 h– das 

18:30h às 22:00h. 

mailto:imesbeic@gmail.com
mailto:imesbeic@gmail.com
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Ação Período Valores Observação 

Inscrições para 

apresentação de 

Pôster e 

Comunicação 

Oral  

 

  

09/09/2019 até 

      30/10/2019.   

 

 

 

  

R$ 30,00 Alunos e ex-alunos do IMESB. 

R$ 35,00 
Professores do IMESB e alunos 

de outras instituições. 

R$ 40,00 

Público em geral, professores e 

pesquisadores de outras 

instituições. 

Inscrições de 

Propostas de 

Minicurso 

 
Propostas de minicursos serão analisadas 

mediante a inscrição no evento. 09/09/2019 

10/10/2019 

Inscrições para 

participação 

como ouvinte  

09/09/2019 até 

 09/11/2019  

R$ 30,00 Alunos  

RS 35,00 
Professores do IMESB e alunos 

de outras instituições. 

R$ 40,00 Profissionais e docentes 

Aceite de 

trabalhos 

05 de novembro de 

2019 

Os trabalhos aprovados serão publicados por 

título e autor no site do evento. 

Divulgação dos 

minicursos 

aprovados 

05 de novembro de 

2019 

Os minicursos aprovados serão publicados por 

título e autor no site do evento. 

Inscrições nos 

minicursos  

05/11/2019 / 

10/11/2019 

O pagamento da taxa de inscrição do evento dará 

direito a participar de 01 minicurso, respeitando 

o limite de vagas. O local e horário de inscrições 

para participação nos minicursos será divulgado 

juntamente com lista dos minicursos a serem 

ofertados.  

Realização do 

17º EIC 

11,12 e 13 de 

novembro de 2019 
 

 

3 REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS   

Os resumos deverão ser apresentados em português, em fonte Arial, tamanho 12. Texto: O 

texto deve ter no mínimo 1.200 e no máximo 1.500 palavras, num único parágrafo, sem recuo, 

espaço simples entre linhas. Configuração da página em formato A4 (21 x 29,7cm, orientação 

tipo retrato), com as seguintes margens: superior e esquerda 3 cm; direita e inferior 2,0 cm. 

 

3.1 Os Resumos de trabalhos devem conter:  

-Título do trabalho (pôster) em maiúsculas, centralizado e em negrito; 

- Autor (es): Nome(s) abaixo do título, do lado esquerdo. Em nota rodapé, indicada por 

asterisco ao lado esquerdo do ultimo sobrenome, indicar a titulação acadêmica (graduando, 
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pós-graduando, professor etc) vínculo institucional, orientador (quando for o caso) e endereço 

eletrônico.  

-Resumo – o texto do resumo deverá abranger o conteúdo abaixo, na forma de texto corrido, 

sem escrever os subtítulos dos itens: 

a) Introdução: Visão geral sobre a investigação com definição do objeto do trabalho, 

fundamentação teórica, relevância da pesquisa e justificativa; 

b) Metodologia: Descrição sucinta da forma pela qual o trabalho foi realizado (método de 

amostragem; parâmetros considerados; tamanho da amostra; procedimentos/ estratégias de 

coleta e análise dos dados); 

c) Resultados obtidos; 

d) Palavras-chave: A expressão palavras-chaves deverá ser redigida em negrito abaixo do 

resumo e seguida de dois pontos. As palavras chave (mínimo de três e máximo de cinco) 

deverão ser separadas entre si por ponto e vírgula. 

 

4 REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO COMPLETO  

  

Título: 

Inserir o Título em fonte Arial, em corpo 14, negrito, caixa alta e baixa (só iniciais 

maiúsculas), usando no máximo 200 toques, cerca de duas linhas, não usar sublinhado e usar 

itálico só para grafias de palavras estrangeiras; na primeira página, como primeira nota de pé 

de página¹, deverá ser indicado o evento ao qual o trabalho está sendo submetido. (Não se 

esqueça de deletar essas indicações ao inserir o título, nome do autor etc.). 

Exemplo: 

¹ Trabalho apresentado no 17ª EIC - Encontro de Iniciação Científica “SOCIEDADE, 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA”, realizado nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 

2019, no IMESB- Instituto Municipal de Ensino Superior De Bebedouro "Victório Cardassi", 

em Bebedouro (SP). 

Identificação autor: 

João da Silva, professor mestre (aluno de graduação/pós-graduação) do curso de 

Administração do IMESB (Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro) 

Inserir o nome do Autor em fonte (tipo) Arial, nome completo da instituição a que o autor está 

vinculado como professor, pesquisador ou aluno, em corpo 12. Na primeira página, como 

segunda nota de pé de página² deverá ser indicado o nome, instituição e contato do(s) 

autor(es) do trabalho. (Não se esqueça de deletar essas indicações ao inserir o título, nome do 

autor etc.). 
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Exemplo: 

² Aluno do programa de Pós-graduação em Comunicação Integrada e Marketing Empresarial 

do Imesb (Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro – “Victório Cardassi”), 

Bebedouro, email:jsilva@gmail.com. 

Resumo: 

O resumo deverá conter no máximo 250 palavras, contemplando Introdução, Objetivo, 

Metodologia, Resultados e Discussões e Conclusão ou Introdução, Objetivo, Metodologia e 

Considerações Finais e ser redigido fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento simples entre 

as linhas.  

Palavras chave:  No mínimo três, no máximo cinco, separadas entre si por ponto e vírgula.  

Trabalho completo: Deverá conter as seções: a) Introdução; b) Revisão de Literatura c) 

Metodologia; d) Resultados; e) Considerações Finais; f) Referências. E ser redigido num total 

de no mínimo 15 páginas e no máximo 20 páginas, em papel de tamanho padrão A4 (21 cm x 

29,7 cm) com margens esquerda e superior de 3,0 cm, direita e inferior de 2,0 cm, e 

espaçamento entre linhas simples e alinhamento justificado.  Recomenda-se a utilização da 

fonte Arial, tamanho 12 para todo o texto (exceto citações com mais de três linhas); notas de 

rodapé, paginação, legendas, ilustrações e tabelas que devem ser digitadas em tamanho 11. 

Citações com mais de três linhas, observar recuo de 4 cm da margem esquerda, espaçamento 

simples entre linhas, fonte Arial, tamanho 11 e três espaços simples do corpo do texto. As 

referências ao final do trabalho devem ser separadas entre si por um espaço simples. As 

páginas deverão ser enumeradas no canto superior direito, fonte Arial, tamanho 12, a partir da 

primeira página.  

Observação: A relação dos trabalhos aprovados divulgada até o dia 05 de novembro de 2019.  

Os trabalhos completos aprovados e apresentados durante o evento serão publicados em 

Anais.  

 

 

5 REGRAS PARA  DE SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE MINICURSO 

Os minicursos devem abranger temas de interesse acadêmico e social e poderão ser propostos 

por qualquer pessoa, observados os padrões estabelecidos pela Comissão Organizadora do 

evento. No ato da inscrição deverá ser apresentada a ficha de submissão de minicurso, na qual 

os nomes e sobrenomes dos ministrantes devem ser escritos por completo e não abreviados. A 

proposta de minicurso deverá compreender até no máximo três ministrantes, porém somente 

um ministrante será responsável por submeter a proposta. Deve ser indicado no plano de 
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minicurso os recursos didáticos necessários para execução da atividade, no entanto, a 

instituição não disponibilizará recursos específicos e de difícil oferta. Poderão ser oferecidos 

minicursos nos dias 12 e 13/11/2019, nos períodos matutino, vespertino e noturno, os quais 

terão a duração mínima de 02 e no máximo de 04 horas (propostas que contemplarem os dois 

períodos). Cada minicurso ofertará entre 20 e 30 vagas. É obrigatória a presença de todos os 

ministrantes durante a execução do minicurso. Os ministrantes receberão certificados de 

realização dos minicursos e os participantes receberão certificados de participação com a 

carga horária correspondente ao minicurso.   A submissão de propostas de minicursos 

implicará ciência e aceitação das condições estabelecidas neste documento de orientação, das 

quais os ministrantes não poderão alegar desconhecimento. Os casos omissos e eventuais 

dúvidas referentes a estas orientações serão resolvidas e esclarecidas pela Comissão de 

Organização do 17º EIC Encontro de Iniciação Cientifica 2019: SOCIEDADE, EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA. .   

 

6 REGRAS   APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 

 

O pôster deverá ser confeccionado pelos autores, apenas se o trabalho obtiver o parecer e o 

aceite para sua apresentação, sendo obrigatória a confecção do mesmo no modelo 

disponibilizado no site do evento. Pôster confeccionado fora das especificações não receberá 

certificação.  

6.1 Do Pôster 

 O pôster deverá ter a Largura: 90 cm; altura: 120 cm e o texto do pôster deverá ser legível a 

uma distância de pelo menos 2 metros. É obrigatório que todos os pôsteres sejam 

confeccionados com cordão e sejam levados prontos para pendurar. Deverá constar no pôster 

área de conhecimento, título idêntico ao do resumo aceito, nomes e instituições dos autores, 

introdução; métodos; resultados e discussão; conclusões. Deverá ser informado, quando 

houver, o nome da Instituição de Fomento à Pesquisa, outras parcerias, ou ainda, se é um 

trabalho de Conclusão de Curso, Iniciação Científica ou Projeto ou Grupo de Pesquisa. 

6.2 Da apresentação do Pôster 

As Sessões de apresentação de Pôster será realizada nas dependências das salas de aula do 

IMESB. Para cada pôster estará reservado, no dia da apresentação, um horário e um espaço 

devidamente enumerado para sua fixação, os quais serão sinalizados pela comissão de 

organização do evento. É proibida a apresentação do pôster fora da data, local ou horários 



6 
 

 

programados ou sua apresentação por terceiros. A programação das apresentações de pôster e 

demais trabalhos será divulgada a partir de 05 de novembro de 2019, no site do evento. 

As apresentações de pôster ocorrerão nos dias 12 e 13 de novembro no período matutino das 

08h30min às 10h30min e no período noturno das 20:30h: 30min às 22h:30min.  A 

apresentação ocorrerá em um único horário, e o autor deverá permanecer ao lado pôster para a 

apresentação do conteúdo aos avaliadores e demais interessados. A apresentação do pôster 

será de 5 minutos para alunos/professores e pesquisadores. No caso de trabalho realizado em 

grupo deverá ser designado apenas um participante para fazer a apresentação oral. É 

necessário pelo menos que um dos autores esteja inscrito no evento e tenha efetivado o 

pagamento de sua inscrição. A certificação de apresentação está condicionada a apresentação 

do trabalho. É de responsabilidade do autor a retirada do trabalho após o término da sessão de 

apresentação.  

 

7 REGRAS PARA SESSÕES DE COMUNICAÇÔES ORAIS 

  As sessões de comunicações orais acontecerão nos dias 13/11/2019, das 08:30 às 

10:30 e das 19:30 as 22:30, em salas de aula do IMESB, a serem divulgadas, posteriormente, 

na programação geral do evento. As salas serão organizadas de acordo com a temática da 

proposta. Em cada sala haverá um docente do IMESB que coordenadora as apresentações. O 

tempo de apresentação para cada comunicação será de 15 minutos e mais cinco minutos para 

debate.  
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FICHA DE INCRIÇÃO DE PROPOSTA DE MINICURSO 

 
PLANO DE MINICURSO 

TEMÁTICA:  

Ministrante (principal)  

Vínculo Institucional (   ) IMESB       (  ) Outros:____________________ 

Título do Minicurso  

Nº de participantes  

Carga Horária  

Horário  

1. Apresentação (300 caracteres) 

 

2. Objetivos (Geral e específicos) 

 

3. Conteúdo 

 

4. Público – Alvo 

 

5. Metodologia 

 

6. Recursos Necessários (A instituição disponibilizará os recursos mais comuns como: data show, 

papéis variados, canetas, lápis, pincéis, etc. Recursos muito específicos são de responsabilidade do 

ministrante) 

 

Informações do Ministrante principal 
Nome completo: 
Formação/ Instituição: 
Telefone: 
E-mail:  

Informações do Ministrante 2 (se houver) 
Nome completo: 
Formação/ Instituição: 
Telefone: 
E-mail:  

Informações do Ministrante 3 (se houver) 
Nome completo: 
Formação/ Instituição: 
Telefone: 
E-mail:  
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MODELO DE POSTÊR 

TíTULO – tamanho 66-90/MAIÚSCULO

NOME DOS AUTORES, ORIENTADOR- TAMANHO-35-45

CURSO / INSTITUIÇÃO

E-mail:_________________________ 

Descrever o texto do poster em tamanho 33-45

Use figuras, quadros, gráficos, tabelas

O padrão de letra, cores do painel NÃO podem ser alterados

O painel deve conter as informações registradas no resumo

submetido

TAMANHO DO POSTER: 1,2 m de altura e 0,9 m de lagura

(este modelo já esta nesta formatação; como sugestão, salve o

arquivo e realize alterações).

A RESPONSABILIDADE DA ELABORAÇÃO E PAGAMENTO DO

POSTER SERÁ DOS AUTORES.

DESCREVER A CONCLUSÃO- tamanho 33-45

descrever os objetivos - tamanho 33-45

Descrever a metodologia: tamanho 33-45

descrever os resultados- tamanho 33-45

CONCLUSÃO

OBJETIVO

INTRODUÇÃO RESULTADOS

METODOLOGIA

 


