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Edital 12/2013 

X Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência e  

VIII Encontro de Pesquisadores do Centro Universitário Christus - Unichristus 

 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS, torna pública a 

abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação no X Encontro de Iniciação à 

Pesquisa e à Docência e VIII Encontro de Pesquisadores da Unichristus, que serão realizados nos dias 

4 e 5 junho de 2013, no Campus Parque Ecológico.  

 

O X Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência e VIII Encontro de Pesquisadores tem como 

principais objetivos: 

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

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

 Divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelos bolsistas de Iniciação Científica e monitoria; 

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

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

envolvidos em pesquisas, nas diversas áreas do conhecimento. 

 

 1. CRONOGRAMA 

O Cronograma preliminar das atividades está descrito a seguir. Entretanto, pode sofrer alterações 

de acordo com o volume de inscrições. Nesse caso, as modificações da programação serão divulgadas 

pelas Coordenações de Pesquisa dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Tecnólogo em 

Radiologia, nos quadros de avisos do Campus Parque Ecológico. 

 

 

Atividade Data Horário Local 

Abertura – Tema à definir 
04/06/2013 
(terça-feira) 

19h às 21h Auditório 

Atividade Data Horário Local 

Apresentação de trabalhos – Exposição oral 

Sessão 1 

05/06/2013 
(quarta-feira) 

9h às 12h 

3º e 4º andar Sessão 2 
13h às 17 

 

Sessão 3 18h às 21h 

Apresentação de trabalhos – Painel 

Sessão 4 
05/06/2013 

 (quarta-feira) 
15h às 19h 

Espaço de 
Convivência - 

Térreo 
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2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Tanto para apresentação de trabalhos como para ouvintes, as inscrições estarão abertas no período de 

02 a 22 de maio de 2013, das 8h às 19h. As inscrições serão realizadas na recepção de andar de cada 

curso, de acordo com o horário do funcionamento do respectivo curso. 

2.2. A inscrição será efetuada mediante a entrega dos seguintes documentos: 

 Ficha de inscrição do resumo ou artigo completo (ver anexo 1). 

 Artigo completo ou resumo elaborado conforme as normas de publicação de artigos científicos 

(anexo 2) em três vias impressas e uma via digital, em CD, estando o arquivo no formato de 

Microsoft Word compatível com a versão 2007. 

2.3. O candidato que inscrever resumo ou artigo completo deverá optar por apresentá-lo sob a forma de 

painel ou exposição oral. 

2.4. Os alunos (bolsistas ou não bolsistas) que desenvolveram seus trabalhos nos Programas de Iniciação 

Científica e Iniciação à Docência, no período de 2012/2013 estão obrigados a inscrever artigo completo 

no X ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA E À DOCÊNCIA e apresentá-lo sob forma de exposição 

oral, conforme edital. 

2.5. Os trabalhos (resumo ou artigo) poderão ser inscritos individualmente ou em grupo de, no máximo 3 

estudantes, a critério de cada curso. 

 

3. DA SELEÇÃO: Condições Gerais a que se submetem os pesquisadores no ato da inscrição. 

3.1. Os trabalhos serão de responsabilidade exclusiva de seus autores. 

3.2. Ao submeter seus trabalhos, os autores aceitam que a Comissão de Avaliação, de cada Curso, tenha 

pleno direito de sugerir 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. 

3.3. Os trabalhos apresentados durante o X Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência serão avaliados 

por uma comissão de professores e deverão ser publicados nos Anais do evento apenas aqueles que 

obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). A nota do trabalho será obtida pela média das notas emitidas 

pelos avaliadores. 

3.4. O resultado final é irrevogável, sendo liberado pela Comissão de Avaliação e publicado pelas 

Coordenações de Pesquisa dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Tecnólogo em Radiologia 

no dia 26 de junho de 2013. 

 

 

4. DA APRESENTAÇÃO 

4.1. As exposições orais terão duração de 20 minutos por expositor, prorrogáveis por mais cinco minutos. 

4.2. Para cada trabalho em grupo, deve haver apenas um expositor. 

4.3. Para as apresentações em forma de painel deverão ser observadas as seguintes medidas 

aproximadas: 90 cm de largura por 1m20cm de altura. Só serão aceitos painéis impressos com essas 

especificações. 
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5. DOS CERTIFICADOS 

5.1. Receberão certificados os alunos que apresentaram trabalhos durante o evento e obtiverem nota igual 

ou superior a 7,0 (sete). 

5.2. Dentre os trabalhos apresentados oralmente serão selecionados os 3 primeiros colocados de cada 

curso, cujas classificações constarão em seus respectivos certificados. 

5.3. Cada participante, que obtiver 75% de frequência, poderá solicitar declaração de participação no 

evento. 

 

6. ATIVIDADE COMPLEMENTAR (Carga horária) 

6.1. As atividades desenvolvidas no evento serão convalidadas pelos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, 

Medicina e Tecnólogo em Radiologia para efeito de atividade complementar, mediante apresentação dos 

seguintes documentos, entregues na secretaria de cada Curso, de acordo com data estabelecida pelo 

referido Curso. 

 Para o curso de Enfermagem: formulário A3 preenchido 

 Para o curso de Fisioterapia: formulário A3 preenchido.  

 Para o curso de Medicina: declaração de participação no X Encontro de Iniciação à Pesquisa e à 

Docência, com frequência superior a 75%, entregue durante o período de solicitação de 

aproveitamento de carga horária de atividade complementar. 

 Para o curso de Tecnólogo em Radiologia: formulário A3 preenchido. 

6.2. A apresentação e aprovação de resumo (com nota igual ou maior que 7,0) implicam no 

aproveitamento, como atividades complementares, para autores e co-autores, de: 

 5 (cinco) horas para o curso de Enfermagem,  

 5 (cinco) horas para o curso de Fisioterapia, 

 2 (duas) horas para o curso de Medicina e  

 4 (quatro) horas para o curso de Tecnólogo em Radiologia. 

6.3. A apresentação e aprovação de artigo (com nota igual ou maior que 7,0) implicam o 

aproveitamento como atividades complementares, para autores e co-autores, de: 

 10 (dez) horas para o curso de Enfermagem,  

 10 (dez) horas para o curso de Fisioterapia, 

 2 (duas) horas para o curso de Medicina,  

 8 (oito) horas para o curso de Tecnólogo em Radiologia,  

6.4. A entrega do formulário A3 ou a solicitação de aproveitamento de carga horária fora do prazo pré-

estabelecido impossibilitará a validação da carga horária de atividade complementar. 

6.5. Os estudantes que participarem como ouvintes das Exposições Orais, com prévia assinatura em lista 

de frequência nos dois turnos, receberão certificado de participante como ouvinte sendo validado como 

carga horária de atividade complementar, com aproveitamento de: 

 5 (cinco) horas para o curso de Enfermagem,  

 5 (cinco) horas para o curso de Fisioterapia,  

 3 (três) horas para o curso de Medicina e  

 4 (quatro) horas para o curso de Tecnólogo em Radiologia. 
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7. DOS ANAIS DO X ENCONTRO DE INICIAÇÃO À PESQUISA E A DOCÊNCIA E VIII ENCONTRO DE 

PESQUISADORES DO UNICHRISTUS. 

7.1. Os Anais do X Encontro de Iniciação à Pesquisa e à Docência e VIII Encontro de Pesquisadores, 

contendo apenas os trabalhos aprovados pela Comissão de Avaliação, serão reproduzidos de forma 

digitalizada, e entregues em cópia única aos seus respectivos autores e co-autores, por meio de CD, 

registrado no ISBN (International Standard Book Number), no caso de cumprimento integral de todos os 

requisitos exigidos no presente Edital. 

7.2. Os autores terão um prazo até o dia 19 de julho de 2013 para apresentarem seus trabalhos aprovados, 

com as devidas correções, conforme sugestão da Comissão de Avaliação, em um CD, acompanhado de 

uma versão impressa, além do termo de autorização do orientador especificando estar ciente e de acordo 

com as retificações realizadas no trabalho. 

Parágrafo único - O não cumprimento desta exigência, ainda que parcial, ou a entrega intempestiva (fora 

do prazo fixado) isenta a Unichristus da publicação digital do respectivo trabalho. 

7.3. 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. 

 

8. CLÁUSULA DE RESERVA 

 

A Pró-reitoria de Pesquisa e as Coordenações de Pesquisa, dos respectivos cursos, reservam-se o direito 

de resolver os casos omissos, bem como as situações não previstas no presente edital. 

 

 

 

Fortaleza, 02 de abril de 2013. 

 

 

 

Prof. Dr. Antônio Ribeiro da Silva Filho  

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
Autor 1: 

 (Nome completo do apresentador) 

Perfil do Participante   

(        )    Aluno de Graduação 

(        )     Bolsista de Iniciação Cientifica  

(        )     Pesquisador Voluntário  

(        )     Monitor Bolsista 

(        )     Monitor Voluntário 

(        )     Professor 

(        )     Graduado, egressos e alunos da pós - graduação 

Curso: Semestre:  

Telefones para contato:   E – Mail:  

Autor 2: 

 (Nome completo do apresentador) 

Curso: Semestre:  

Telefones para contato:   E – Mail:  

Autor 3: 

 (Nome completo do apresentador) 

Curso: Semestre:  

Telefones para contato:   E – Mail:  

Professor:                         (   ) Orientador                            (   ) Disciplina /Tema                    (   ) Outro 

Nome do Professor:                          

Disciplina / Tema / Área:  

Telefones para contato:   E – Mail:  

Endereço Completo: 

Tipo de Trabalho    

(        )    Iniciação  

(        )    Outros (Relatos de Experiência, Pesquisa, Grupos de Estudos etc)  

(        )     Disciplina  

(        )     Monitoria 

(        )     Resumo do TCC 

Titulo do Trabalho: 

 

Tipo de Trabalho  (        )    Resumo      (        )    Artigo Completo  

Forma de Apresentação  (       ) Painel            (          )    Exposição Oral  

Equipamento necessário para                                  

apresentação oral  

 

 (       ) Data Show          (       ) Vídeo/TV 

Local, data e assinatura dos Autores: 

(em Ordem) 

 

 

 

Local, data e assinatura do Orientador: 
 

 

  

 

Encontro de Iniciação Científica 2013 

Cursos da Área da Saúde 

Protocolo  

N.º_____/______ 

Entrada: _____________ 

Saída:________________ 

 

Recebido por 
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Normas para apresentação do artigo científico no X Encontro de Iniciação à 

Pesquisa e à Docência e VIII Encontro de Pesquisadores da Unichristus, seguindo 

regras da ABNT. 

 

O trabalho deve apresentar os seguintes elementos: 

 

· Formatação: 

- Folha: A4 ou no formato de 210 mmx297 mm 

- Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior 

- Margens: esquerda de 3 cm, direita de 2 cm, superior de 3 cm e inferior de 2cm. 

- Parágrafo: espaçamento entre parágrafos: 0; entre linhas: 1,5; alinhamento justificado; 

recuo especial na primeira linha: 1,25. 

- Texto: o artigo deve conter: 

- Título com letras maiúsculas/negrito, em português. 

- Resumo em português, no mínimo de 150 palavras e máximo de 250 palavras. 

- até cinco palavras-chaves, em português, separadas entre si por ponto. 

- O artigo deve conter: introdução, métodos, resultados e discussão. No caso de relato de 

caso e/ou revisão de literatura deve ser adotado o formato padrão para esses tipos de 

trabalhos. 

 

Forma e estilo 

Os artigos devem ser concisos e redigidos em português. As abreviações devem ser 

limitadas aos termos mencionados repetitivamente, desde que não alterem o 

entendimento do texto, e devem ser definidas a partir da sua primeira utilização. 

 

Referências 

Devem respeitar as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. As 

referências serão apresentadas no final do texto, em ordem alfabética, fonte Times New 

Roman, corpo 12, alinhamento justificado, espaçamento entre linha 1,0 e sem numeração 

nas entradas. Os autores do artigo são responsáveis pela veracidade das referências. 


