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NORMAS PARA SUBMISSÃO XIV SEMIC 2021 

 

A Comissão Científica do XIV SEMIC apresenta os critérios para envio e aceite dos trabalhos 

científicos a serem selecionados para a apresentação como vídeo no evento: 

 

1) DO LOCAL, PRAZO DE INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ACEITE 

 
• A inscrição no evento e as submissões dos resumos deverão ser feitas pelo link 

https://www.even3.com.br/PIBIC2021 

• A data para submissão do resumo será do dia 22/03/21 até o dia 30/04/21, não havendo 

prorrogação da data; 

• No ato da submissão do trabalho obrigatóriamente o autor princiapal deverá estar inscrito no 

evento; 

• Será permitida a inscrição de somente um trabalho por autor, 

• No momento da inscrição, os autor que forem apresentar trabalhos deverá indicar no campo 

apropriado o link para acesso ao vídeo de apresentação do trabalho 

• No momento da submissão o autor deverá anexar o mesmo resumo duas vezes, um no campo 

“trabalho identificado” com identificação de autor, coorientador (se for o caso) e orientador e outro 

no campo “ Trabalho não identificado” sem identificação de de autor, coorientador (se for o caso) e 

orientador 

• O resultado da avaliação do resumo será publicada individualmente na área de cada autor no Even, 

bem como enviado por email até o dia 20/05/2021 

 

2) DA ELABORAÇÃO DO RESUMO ESTRUTURADO 

 

• Serão aceitos somente os trabalhos completos fruto da pesquisa realizada na iniciação cientifica no 

ciclo 2020-2021, 

• O título do trabalho deve ser escrito centralizado com letras em CAIXA ALTA, em negrito, 

podendo estender-se por até 4 linhas, 

• Descrição de autoria: após o título do trabalho, deixar uma linha em branco e, abaixo, escrever o 

nome completo do(a) autor(a) principal (aluno PIBIC), em seguida o nome completo do(a) 

coorientador(a) se for o caso e por último o nome completo do(a) orientador(a), todos separados 

por ponto e vírgula,  

• O resumo deve ser estruturado, ou seja, os itens da estrutura do resumo devem estar destacados em 

negrito, contemplando: Introdução, Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados e Conclusão, 

• Apresentar após o resumo de três a cinco palavras-chaves, separadas por ponto e vírgula,  

• Todo o resumo, incluindo título e palavras chaves, deve ser digitado no editor de texto Word for 

Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas simples e com alinhamento 

justificado, 

• Número de palavras: mínimo de 300 e máximo de 500 palavras, 
• Nos resumos, NÃO devem ser incluídos GRÁFICOS, FIGURAS ou TABELAS. 
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O não-cumprimento das normas estabelecidas, assim como a presença de erros de digitação, 

linguagem ou gramática serão motivo para a não-aceitação do trabalho por parte da Comissão de Seleção 

de Trabalhos Científicos. 

 

3) DA ELABORAÇÃO E ENVIO DA APRESENTAÇÕES 

• Todos os alunos da iniciação científica do ciclo 2020-2021 deverão apresentar seu trabalho de 

pesquisa completo, como parte obrigatória para a finalização da iniciaçãocientífica e recebimento 

do certificado 

• A apresentação deve ser elaborada no programa Power Point usando obrigatóriamente um dos 

modelos disponibilizados pela organização do evento,  refletir a pesquisa realizada e conter os itens: 

Introdução, Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão 

• O trabalho de pesquisa será apresentado por meio de vídeo gravado em plataforma digital e enviado 

para avaliação, sugerimos a gravação na plataforma teams  

• O vídeo deverá ter no mínimo 3 e no máximo 5 minutos, deverá refletir o que foi apresentado no 

resumo submetido, seguir o modelo de apresentação disponibilizado e manter a câmera ligada 

durante a filmagem 

• O apresentador deverá estar vestido adequadamente e/ou usando jaleco durante a gravação da 

apresentação 

• Finalizada a filmagem o vídeo deverá ser salvo no ondrive, o link deverá ser gerado, encurtado e 

disponibilizado no site no momento da  submissão do resumo, sugerimos que o link seja encurtado 

na página https://cutt.ly/es 

 

4)    DA AVALIAÇÃO DOS RESUMO E APRESENTAÇÕES DE VÍDEOS 

•     Os resumos e vídeos serão avaliados pelo comissão científica do XIV SEMIC da Universidade 

CEUMA, presidida pela coordenadora do Iniciação Científica, 

•     Se necessário os autores serão contactados quanto a necessidade de correções no resumo 

    

5) DA PREMIAÇÃO DOS MELHORES TRABALHOS 

•    Do 1º ao 10º melhores trabalhos serão publicados na integra na revista Ceuma perpectivas 

•    Do 11º ao 20º melhores trabalhos serão publicados na integra na revista de Investigação 

Biomédica 

•   Do 21º ao 30º melhores trabalhos serão publicados em forma de livro em editora com corpo 

editorial  

•     A lista com os melhores trabalho será disponibilizada até o dia 19/06/2021 e os autores serão 

informados sobre o modelo padrão de cada revista 

•     Todos os resumos serão publicados em anais  

 

https://cutt.ly/es

