
                            

 

Edital 19/2017 

XIV Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência e 

XII Encontro de Pesquisadores do 

Centro Universitário Christus – Unichristus 

(Campi Benfica, Dionísio Torres, Dom Luis e Parque Ecológico) 

 

A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CHRISTUS - UNICHRISTUS torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à 

participação no XIV Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência e o XII Encontro de Pesquisadores que 

serão realizados nos dias 03 e 04 de outubro de 2017 nos diversos campi da instituição.  

 

1. DOS OBJETIVOS 

 

1.1.  O XIV Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência e o XII Encontro de Pesquisadores têm como 

principais objetivos: 

 Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre os estudantes, mediante sua 

participação em projetos de pesquisa, introduzindo-os no domínio do método científico; 

 Divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelos bolsistas e não bolsistas de Iniciação Científica e 

Monitoria; 

 Envolver os estudantes de graduação e pós-graduação, os egressos e os professores que tenham interesse 

em apresentar trabalhos científicos bem como proporcionar integração entre os docentes e os discentes 

envolvidos em pesquisas, nas diversas áreas do conhecimento. 

 

2. DO CRONOGRAMA COMUM 

 

2.1  A abertura do XIV Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência e o XII Encontro de Pesquisadores 

ocorrerá na Praça Verde do Campus Parque Ecológico com a participação de alunos e professores de 

todos os campi. 

 

 



                            

 

2.2 As demais atividades ocorrerão nos seus respectivos campi e seguirão os cronogramas apresentados nos 

Anexos I (Campi Parque Ecológico e Benfica) e II (Campi Dom Luís e Dionísio Torres) deste Edital. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES E REGRAS GERAIS DE SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

  

3.1 As inscrições estarão abertas da data de publicação deste edital até às 23h59min do dia 28 de agosto de 

2017, através do site da UNICHRISTUS (conferencias.unichristus.edu.br), clicando no banner referente 

ao Encontro. 

3.2 A submissão dos trabalhos será efetuada no site do encontro no tópico denominado: "Chamada para 

submissões” 

3.3 A formatação dos trabalhos deverá seguir as regras contidas nos modelos disponíveis no site do encontro. 

3.4 Somente arquivos do formato PDF (Portable Document Format) serão aceitos, caso contrário o artigo 

será indeferido e, portanto, não participará do XIV Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência e 

no XII Encontro de Pesquisadores da Unichristus.  

3.5 O autor apresentador fará a inscrição do trabalho, devendo indicar ou não, no próprio sistema, que os 

demais autores concordam com a AUTORIZACÃO PARA PUBLICAÇÃO E CESSÃO DOS 

DIREITOS AUTORAIS. Caso não haja essa autorização, o trabalho não será publicado nos anais do 

evento. 

Atividades Data Horário Local 

Solenidade de 

Abertura 

03/10/17 

18h40min às 19h00min 

Campus Parque Ecológico 

Praça Verde 

2º andar 

Palestra 1 19h00min – 20h00min 

 

Apresentação 

Musical 

 

20h00min – 20h30min 

 

Conferência 

Magna 

 

20h30min – 21h30min 

http://www.unichristus.edu.br/


                            

3.6 As demais regras de submissão de trabalhos estão divididas em dois anexos: um para os Campi 

Parque Ecológico e Benfica (ANEXO – I) e outro para os Campi Dom Luís e Dionísio Torres 

(ANEXO – II). 

3.7 O número de autores por trabalho será no máximo 6, incluindo o orientador e demais envolvidos na 

pesquisa. A não observância desse item acarretará na desclassificação imediata do trabalho. 

3.8 Os trabalhos submetidos serão avaliados por uma Comissão de Professores e a lista dos trabalhos aceitos 

para apresentação será publicada no dia 20 de setembro de 2017. 

3.9 É de total responsabilidade do autor o preenchimento correto das informações pessoais e dos trabalhos 

inscritos, sendo estes dados utilizados para a produção dos certificados, não sendo permitidas alterações 

posteriores. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO 

 

4.1 As exposições orais dos artigos terão duração de 15 minutos, prorrogáveis por mais cinco minutos, com 

até cinco minutos para considerações da banca avaliadora. O modelo de apresentação está disponível do 

site do encontro. 

4.2 Só serão aceitos painéis impressos de acordo com o modelo proposto no site do encontro 

(http://conferencias.unichristus.edu.br/index.php/encontrocientifico/xivencontrocientifico) ou clicando 

no banner referente ao Encontro e com a seguinte dimensão de medidas: 90 cm de largura por 120 cm 

de altura. 

 

5. DA AVALIAÇÃO:  

 

5.1 Os trabalhos submetidos e apresentados serão examinados por uma Comissão de Professores. Deverão 

ser publicados nos Anais apenas aqueles que obtiverem avaliação satisfatória. 

5.2 Os trabalhos serão de responsabilidade exclusiva de seus autores, porém a Comissão de Avaliação de 

cada curso tem pleno direito de sugerir as alterações necessárias em face da adequação às normas de 

padronização exigidas no certame, bem como em relação à correção no uso do vernáculo, observando-se 

o regimento de cada curso. 

5.3 No momento da exposição oral, o aluno deverá tomar nota das observações realizadas pela comissão 

avaliadora. 

 

http://conferencias.unichristus.edu.br/index.php/encontrocientifico/xivencontrocientifico


                            

5.4 A Comissão de Professores selecionará o melhor trabalho de cada curso, em cada categoria (artigos 

completos, short paper e painéis) a ser premiado durante a cerimônia de encerramento com certificado 

de Menção Honrosa. 

 

6. DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES 

6.1 Serão certificados os trabalhos que forem apresentados com avaliação satisfatória durante o evento. 

6.2 Somente receberá declaração de participação, como ouvinte, o aluno que obtiver 75% de frequência no 

evento (03 e 04/10). 

6.3 A mesma somente será emitida mediante solicitação pelo aluno na secretaria após 72h do encerramento 

do evento. 

 

7. DAS OFICINAS E MINI CURSOS 

7.1 As oficinas disponibilizadas estarão divulgadas no site do evento: 

(http://conferencias.unichristus.edu.br/index.php/encontrocientifico/xivencontrocientifico). 

7.2  As inscrições para as oficinas e mini cursos ocorrerão por meio eletrônico, sujeitas a disponibilidade de 

vagas, podendo o aluno escolher apenas uma oficina/mini curso por horário disponibilizado. 

7.3  A frequência da oficina/minicurso será realizada por meio de uma lista de chamada. 

 

8. DA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS  

8.1 Os trabalhos apresentados serão disponibilizados por meio eletrônico nos Anais do XIV Encontro de 

Iniciação à Pesquisa e à Docência e do XII Encontro de Pesquisadores, registrado no International 

Standard Book Number (ISBN), conforme previsto nos Anexos I e II. 

8.2 Os critérios para publicação do material nos Anais XIV Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência e 

do XII Encontro de Pesquisadores serão apresentados nos Anexos I e II.  

8.3 Ao submeter seus trabalhos, os autores aceitam que a Comissão de Avaliação tenha pleno direito de 

incluí-los nos anais, imprimi-los, divulgá-los e repassá-los, sem que, para isso, os autores façam jus a 

qualquer remuneração. 

 

http://conferencias.unichristus.edu.br/index.php/encontrocientifico/xivencontrocientifico


                            

 

9. CLÁUSULA DE RESERVA 

9.1 O Conselho Superior (CONSU) do Centro Universitário Christus reserva-se o direito de resolver os casos 

omissos bem como as situações não previstas no presente Edital. 

 

Fortaleza, 31 de julho de 2017. 

 

 

 

José Lima de Carvalho Rocha  Estevão Lima de Carvalho Rocha 

                Reitor                                                          Pró-Reitor de Planejamento e de Administração 

 

 

 

Maurício Lima de Carvalho Rocha                                            Marcos Kubrusly 

  Pró-Reitoria de Graduação                                      Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

 

 

Edson Lopes da Ponte                                                                  

Coordenador Geral de Pesquisa e Extensão em Saúde 

 

 

 

 Elnivan Moreira de Souza 

Coordenador Geral de Pesquisa e Extensão em Ciências Sociais Aplicadas e Exatas 

 

 

 

 



                            

 

ANEXO I – CAMPUS PARQUE ECOLÓGICO E BENFICA 

1. PROGRAMAÇÃO 

 

2. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

2.1 É obrigatório a todos os alunos (bolsistas ou não bolsistas) que desenvolveram seus trabalhos no 

Programa de Iniciação Científica submeter um Artigo Completo à organização do XIV Encontro de 

Iniciação à Pesquisa e à Docência e o XII Encontro de Pesquisadores com os alunos de iniciação 

CAMPI PARQUE ECOLÓGICO/BENFICA 

Atividades Data Horário Local 

Minicursos e Oficinas 

03/10/2017 

 (Terça-feira) 

A partir das 

13h40min  
Salas de Aula/Laboratórios 

Solenidade de Abertura 
18h40min - 

19h00min 

Praça Verde 

2º andar 

Palestra de Abertura 
19h00min – 

20h00min 

Apresentação Musical  
20h00min – 

20h30min 

Conferência Magna 
20h30min – 

21h30min 

Atividades Data Horário Local 

Apresentação dos Trabalhos 

(Exposição Oral) 

04/10/2017 

 (Quarta-

feira) 

07h40min – 

11h20min 
 

Salas de Aula 

 
13h40min – 

17h20min 

Apresentação de Trabalhos 

(Painel) 

17h30min – 

18h20min 

Salas de Aula 

Salão do Auditório - Praça 

Verde  

2º andar 

Apresentação dos Trabalhos 

(Exposição Oral) 

17h30min – 

19h00min 

Cerimônia e Palestra de 

Encerramento 

19h30min - 

21h30min 

Auditório 

Praça Verde 

2º andar 



                            

científica envolvidos no respectivo projeto, incluindo o orientador e apresentá-lo sob forma de 

Exposição Oral, conforme exigência do Edital 23/2015 de Iniciação Científica.  

2.2  A critério do professor orientador, os alunos que NÃO estão vinculados aos programas de Iniciação 

Científica e/ou Monitoria, no período 2016/2017, também poderão participar deste encontro obedecendo 

as mesmas regras neste edital. 

            2.3  Os trabalhos deverão ser submetidos por um único aluno, que será o apresentador, entre os autores de 

cada projeto desenvolvido.  

           2.4  Será obrigatório inserir o resumo dos artigos/short paper durante a submissão no site do encontro, que 

será utilizado para compor os anais do evento. 

3. DA AVALIAÇÃO:  

          3.1  A Comissão de Professores selecionará o melhor artigo completo de cada curso, a ser premiado durante a 

cerimônia de encerramento com certificado de Menção Honrosa. 

4. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

            4.1 As atividades desenvolvidas no evento, como ouvinte, serão automaticamente convalidadas pelos 

respectivos cursos para efeito de aproveitamento como carga horária de atividade complementar, desde 

que o aluno tenha pelo menos 75% de frequência no encontro, veja quadro informativo de horário de 

aferição de frequência: 

DIA OBTENÇÃO DA BIOMETRIA HORÁRIOS LOCAL 

 03 DE OUTUBRO DE 2017 NOITE 

ENTRADA: 17h30min – 19h00min 

SALÃO DO AUDITÓRIO DA PRAÇA 

VERDE 

(VALIDAR COMO PRESENÇA NA 

RESPECTIVA DISCIPLINA) SAÍDA: 21h00min – 22h00min 

04 DE OUTUBRO DE 2017 

MANHÃ 

ENTRADA: 07h40min – 08h40min 

RECEPÇÃO DE CADA ANDAR 

(VALIDAR COMO PRESENÇA NA 

RESPECTIVA DISCIPLINA) 

SAÍDA: 10h20min – 12h00min 

TARDE 
ENTRADA: 13h40min – 15h30min 

SAÍDA 16h30min – 17h40min 

NOITE 

ENTRADA: 18h30min – 19h30min SALÃO DO AUDITÓRIO DA PRAÇA 

VERDE 

(VALIDAR COMO PRESENÇA NA 

RESPECTIVA DISCIPLINA) SAÍDA: 21h00min – 22h00min 

 



                            

         4.2  Para obter a carga horária de atividade complementar referente às apresentações de trabalhos e/ou 

conclusão no programa de iniciação científica é necessário o aluno apresentar cópia dos respectivos 

certificados na Secretaria de Alunos, até o dia 04/12/2017. 

         4.3  Para o Curso de Medicina: declaração/certificado de participação no XIV Encontro de Iniciação à Pesquisa 

e à Docência, que deve ser entregue durante o período de solicitação de aproveitamento de carga horária 

de atividade complementar. 

5. DA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS  

         5.1 O resumo dos trabalhos apresentados serão disponibilizados por meio eletrônico nos Anais do XIV 

Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência e do XII Encontro de Pesquisadores, registrado no 

International Standard Book Number (ISBN), desde que obtenha avaliação satisfatória. 

         5.2.  Caso a comissão de avaliação sugira alterações no manuscrito e o orientador aceite, o autor apresentador 

poderá reenviar o documento atualizado, como documento suplementar do artigo submetido, até o dia 31 

de outubro de 2017, caso não realize esse reenvio, será utilizado o resumo enviado na submissão. 

 

 

 

Edson Lopes da Ponte 

Coordenação Geral de Pesquisa e Extensão em 

Saúde Centro Universitário Christus 

  



                            

ANEXO – II – CAMPI DOM LUÍS E DIONÍSIO TORRES 

1. PROGRAMAÇÃO 

DOM LUÍS/DIONÍSIO TORRES 

Atividades Data Horário Local 

Oficinas/Minicursos 

03/10/2017 

 (Terça-feira) 

07h40min – 11h20minh 
Salas de Aula -Campus Dom 

Luís 

Oficinas/Minicursos 14h00min – 16h30minh 
Salas de Aula -Campus Dom 

Luís 

Período de Translado 

(Dom Luis/Dionísio Torres – Parque 

Ecológico) 

16h30min – 18h30minh 
Campi Dom Luís e Dionísio 

Torres  

Solenidade de Abertura 

 

18h40min -19h00minh  

 
Praça Verde 

2º andar 

(Campus Parque Ecológico) 

Palestra 1 19h00min – 20h00minh 

Apresentação Musical 20h00min – 20h30minh 

Conferência Magna  20h30min – 21h30minh 

Atividades Data Horário Local 

Apresentação dos Trabalhos 

(Exposição Oral) 

04/10/2017 

 (Quarta-feira) 

07h40min – 11h20minh 

 

- Salas de Aula 

 

Oficinas, Minicursos e apresentações culturais 14h00minh – 17h30minh 

Salas de Aula, Espaço Cultural 

e espaço livre do 4º andar – 

Campus Dom Luís 

Apresentação dos Trabalhos 

(Painel) 
18h35min -20h15minh 

-Salas de Aula 

Campus Dom Luís  

 

Cerimônia de Encerramento e premiação dos 

melhores trabalhos  

 

20h30min – 21h30minh 
Auditório I – 15º andar – 

Campus Dom Luís 

 

2. NORMAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

2.1 É obrigatório a todos os alunos (bolsistas ou não bolsistas) que desenvolveram seus trabalhos no 

Programa de Iniciação Científica, Iniciação à Docência e outros editais de projetos que possuam esta 

exigência, submeterem um artigo completo à organização do XIV Encontro de Iniciação à Pesquisa e à 



                            

Docência e o XI Encontro de Pesquisadores, com os alunos envolvidos nos respectivos projetos, incluído 

o orientador, e apresentá-lo sob forma de exposição oral.  

2.2 Os alunos que NÃO estão vinculados aos programas mencionados no item 2.1 também poderão participar 

deste encontro, obedecendo as mesmas regras deste edital. 

2.3 Os trabalhos deverão ser submetidos uma única vez, no sistema, por um de seus autores. 

2.4 Se a apresentação for realizada por mais de um autor, o tempo permanecerá de 15 minutos, prorrogáveis por 

5 minutos, não havendo maior extensão. 

2.5 Os autores terão um prazo de 05 de outubro de 2017 até 05 de novembro de 2017 para enviar o resumo 

corrigido e a versão final do artigo pelo site da  encontro 

(http://conferencias.unichristus.edu.br/index.php/encontrocientifico/xivencontrocientifico) ou clicando no 

banner referente ao encontro no site da Unichristus.  

Parágrafo único - O não cumprimento desta exigência isenta a Unichristus da publicação digital do 

respectivo trabalho. 

3. DA AVALIAÇÃO:  

3.1  A Comissão de Professores selecionará o melhor resumo, artigo completo e short paper de cada curso para 

ser premiado durante a cerimônia de encerramento com certificado de Menção Honrosa.   

4. HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

3.1 A participação no Encontro valerá como atividade complementar no Grupo II – Pesquisa, mediante a entrega 

do A3 especial do Encontro (disponível no aluno on-line ou de forma eletrônica) até uma semana após a 

realização do evento. 

 

 

Elnivan Moreira de Souza 

Coordenador Geral de Pesquisa e Extensão em 

Ciências Sociais Aplicadas e Exatas 

 

 

http://conferencias.unichristus.edu.br/index.php/encontrocientifico/xivencontrocientifico

