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Normas para a inscrição na X Jornada de Iniciação Científica-2012 
 

Apresentação 
 
 A X Jornada de Iniciação Científica – PROPEP – UNCISAL estará inserida no II 
Congresso Acadêmico da UNCISAL, que se realizará 24/10/2012, nos períodos de 08h às 12h 
e de 14h às 18h. 

A X  Jornada de Iniciação Científica – PROPEP – UNCISAL tem como objetivo divulgar 
os resultados das pesquisas realizadas por alunos de graduação dos diversos cursos na área de 
Saúde. Esses alunos devem apresentar trabalhos de pesquisa vinculados aos programas de 
iniciação científica, credenciados por instituição estadual ou federal fomentadoras de bolsas de 
incentivo. 

 
Comissão Organizadora e Científica:  
 

Maria do Carmo Borges Teixeira 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

Celina Maria Costa Lacet 

Gerente de Pesquisa 

Luzia Miscow da Cruz Payão 

Coordenadora da Iniciação Científica 

Alexandre Rogério da Rocha 

Secretário da Coordenação da Iniciação Científica

 

Agradecimentos: 

                   

PERÍODO: 24 de outubro de 2012. 

LOCAL: Hotel Maceió Atlantic, de 8h às 12h e de 14h às 18h. 

INSCRIÇÃO: submissão do resumo por meio do endereço: 

http://propep.uncisal.edu.br/?pagename=submissao-on-line  

Prazo de envio on-line, pelo site da PROPEP: de 15/08/2012 a 14/09/2012 (até às 14h). 
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PARÁGRAFO ÚNICO 
 

Na X Jornada de Iniciação Científica – PROPEP – UNCISAL serão apresentadas as 
pesquisas dos alunos vinculados aos programas PROBIC, PIBIC e PIP da UNCISAL, que 
concluíram as pesquisas e apresentaram os relatórios parcial e final. 

a) A participação será obrigatória aos estudantes: PIBIC 2011-2012; PROBIC 2011 e 
PIP 2011 que não apresentaram seus trabalhos na IX Jornada de Iniciação Científica 
da UNCISAL – 2011. 

b) A participação será opcional: aos demais bolsistas de Iniciação Científica da 
UNCISAL que iniciaram em 2012. 

 
 

1- INSTRUÇÕES PARA RESUMO DE INSCRIÇÃO NA X JORNADA DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA – PROPEP – UNCISAL – 2012 

 
Normas para o resumo:  

 O resumo deve conter, obrigatoriamente, o mínimo de 250 a 500 palavras no máximo, 
com espaços, utilizando fonte Arial tamanho 11 e espaçamento simples. Digitar em Word, folha 
A4, margem 1cm (cada lado). Após concluir o resumo, salvar no formato PDF para envio on-
line da inscrição. Os resumos que ultrapassarem esse limite ou que forem enviados em formato 
diferente do solicitado não serão aceitos. 

 Deve conter: introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e conclusões. 
Só serão aceitos resumos em português. 

 
 
Título 
Digite com letras maiúsculas (exceção para nomes científicos ou termos obrigatórios em caixa 
alta e baixa). 
 
Nomes dos autores 
Cadastre apenas o nome dos autores neste campo (não inclua titulações: Prof., Dr., 
Orientador etc.). A entrada será feita pelo último nome separado por vírgula e em seguida 
iniciais do restante do nome. Utilizar numeração sobrescrita para a titulação e a vinculação 
institucional, que será indicada logo abaixo, separada por uma linha.  
 
Ex.: Autores: Silva1, J.C.; Santos2, A.A.M.; Martins3, H.L.; Pereira4, G.L. 
 
Instituição dos autores 
Neste campo, poderá incluir titulações (Prof., Dr., Orientador, etc.), correlacionando os 
autores com suas instituições. Utilizar fonte Arial tamanho 8 somente nessas informações. 
 

Ex.: 1-Aluno de Medicina da Uncisal, 2-Aluno de Enfermagem da Uncisal, 3-Departamento de Patologia da Uncisal, 4-Professor Doutor do 

Curso de Medicina da Uncisal. 
 
Introdução: Visão geral sobre o assunto indicando a relevância da pesquisa. 
 
Objetivos: Relacionar os fundamentos e objetivos para execução do trabalho. 
 
Materiais e Métodos: Este item deve conter um breve resumo dos materiais e métodos 
(procedimentos/estratégias; os sujeitos/participantes/documentos; equipamentos/ambientes; 
etc.) utilizados para a realização do trabalho.  
 
Resultados: Nos resultados obtidos, se for o caso, fazer referência às medidas e cálculos 
estatísticos aplicados.  
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Conclusões: A conclusão tem que necessariamente estar embasada nos resultados e 
objetivos apresentados. 
 
Palavras chave: São palavras utilizadas para a indexação do artigo, e permitem que um 
artigo seja encontrado em um sistema informatizado de busca bibliográfica. Adotaremos as 
palavras chave que já são descritores indexados no MEDLINE para isso será necessário 
consultar os descritores em ciências da saúde disponível em URL: http://decs.bvs.br. 
 

Apoio Financeiro - Deve ser mencionado na última linha: 

Ex.: FAPEAL – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas ou  

         CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico. 

 
No resumo não poderá conter: 
 

Parágrafos com recuos, espaçamentos ou tabulações; tabelas, gráficos ou fotos (esses 
dados podem ser colocados no pôster). Esquemas químicos podem ser escritos por extenso. 
Se forem necessárias fórmulas matemáticas, deverão ser feitas em Word. 
 
 
2- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

2.1- Modalidade de apresentação – Pôster 

 
Os pôsteres deverão ficar expostos durante o período das 13h às 18h. O 

p r i m e i r o  a u t o r  o u  c o - a u t o r  deverá estar presente, obrigatoriamente, para a 
avaliação no dia 2 4 /10/2012 das 14h às 17h. 

2.2- Modalidade de apresentação – Comunicação Oral 

 
Para a comunicação oral será estipulado no máximo 10 (dez) minutos de exposição. A 

banca avaliadora será composta por dois professores doutores, para 06 (seis) minutos no  
máx imo de arguição,  sendo dest inados 03 ( três) minutos  para cada membro da 
banca.  

A Comissão Organizadora terá no local um data-show instalado em um computador 
com recurso de apresentação de slides.   
 

2.3- Instruções para Construção do Pôster 

Dimensão - A dimensão do pôster será de 1,20 m de altura por 0,90 m de largura. 

Título - O título deverá ser o mesmo utilizado no resumo aprovado e em letras maiúsculas que 
permitam sua leitura a 3 metros de distância. Abaixo do título e, com letras menores, deve 
aparecer: nomes dos autores, laboratório/departamento, instituição, cidade e estado. 

Corpo do pôster - Deve ser feito de preferência com o mínimo possível de texto e o máximo 
possível de ilustrações (figuras, diagramas e tabelas). 

 
3- AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

a.  A seleção dos trabalhos para apresentação oral ou pôster será definida pelo 
Comitê Institucional da Iniciação Científica – UNCISAL que, após avaliação dos resumos 
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submetidos on-line, classificará os 10 (dez) trabalhos para apresentação oral e os 
demais para pôster. A resposta dessa seleção será divulgada no site 
propep.uncisal.edu.br e no quadro de avisos da PROPEP (3º andar do prédio sede) no 
dia 11/10/2012. 

 
Durante a X Jornada de Iniciação Científica – PROPEP – UNCISAL os trabalhos serão 

avaliados por uma comissão indicada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 
UNCISAL, constituída por professores doutores. 

Os avaliadores da X Jornada de Iniciação Científica – PROPEP – UNCISAL 
selecionarão os dois melhores pôsteres, juntamente com as duas melhores comunicações 
orais, que serão premiados no dia 24/10/2012, na Cerimônia de Encerramento da X Jornada de 
Iniciação Científica – PROPEP – UNCISAL. 

 
4- PREMIAÇÃO 
 
Poderão concorrer aos prêmios somente estudantes de graduação da área de saúde que 
participarem com apresentação de trabalho na X Jornada de Iniciação Científica – PROPEP – 
UNCISAL – 2012, vinculados aos programas de Iniciação Científica da UNCISAL, com ou 
sem bolsa de agência financiadora. 
 
Modalidade de apresentação – COMUNICAÇÃO ORAL 
1º Colocado - R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
2º Colocado - R$ 300,00 (trezentos reais); 
Modalidade de apresentação - PÔSTER 
1º Colocado - R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 
2º Colocado - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 
 
 
 
5- CRONOGRAMA 
 

Inscrições (on-line, site PROPEP) 15/08/2012 a 14/09/2012 (até às 14h) 
 Divulgação do tipo de modalidade de 

apresentação 
11/10/2012 

 
X Jornada de Iniciação Científica – PROPEP – UNCISAL 

24/10/2012 – quarta-feira 
Comunicação oral 08h às 11h 

Conferência com o Prof. Dr. Antonio Carlos 
Lopes, Diretor da Escola Paulista de 
Medicina – UNIFESP. 

11h15min às 12h 

Exposição dos pôsteres 13h às 18h 

Avaliação dos pôsteres 14h às 17h 

Encerramento 18h30min 
 

 
Maceió, 15 de agosto de 2012. 

 
 
 
 
 
 

Profa. Dra. Maria do Carmo Borges Teixeira             Profa. Dra. Luzia Miscow da Cruz Payão 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação              Coordenadora da Iniciação Científica 
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