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Normas para a inscrição na XI Jornada de Iniciação Científica-2013
Apresentação
A XI Jornada de Iniciação Científica – PROPEP – UNCISAL estará inserida no III
CACUM - Congresso Acadêmico da UNCISAL, que se realizará 01/10/2013 (terça-feira), nos
períodos de 08h às 12h e de 14h às 18h.
A X I Jornada de Iniciação Científica – PROPEP – UNCISAL/2013 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
Luciana Aparecida Corá
Gerente de Pesquisa
Luzia Miscow da Cruz Payão
Gerente de Pós-Graduação Stricto Sensu
Coordenadora da Iniciação Científica
Alexandre Rogério da Rocha
Secretário da Coordenação da Iniciação Científica
Agradecimentos:

DATA: 01de outubro de 2013.
LOCAL: Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso - Centro de Convenções –
Maceió/AL, de 8h às 12h e de 14h às 18h.

INSCRIÇÃO:

submissão

do

resumo

por

meio

do

endereço:

http://propep.uncisal.edu.br?page_id=703r
Prazo de envio on-line, pelo site da PROPEP: de 01/08/2013 a 28/08/2013 (quarta-feira,
até às 14h).

PARÁGRAFO ÚNICO
Na XI 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 2012-2013; PROBIC 20122013 e PIP 2012-2013, e demais alunos da iniciação científica que ainda que não
apresentaram seus trabalhos na X Jornada de Iniciação Científica da UNCISAL –
2012.
b) A participação será opcional: aos demais bolsistas de Iniciação Científica da
UNCISAL que iniciaram em 2013.
1- INSTRUÇÕES PARA RESUMO DE INSCRIÇÃO NA XI JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA – PROPEP – UNCISAL – 2013
Os trabalhos deverão ser encaminhados, sob a forma de resumo expandido/ abstract,
contendo de 1.000 a 1.200 palavras no máximo. O total de palavras do resumo incluirá o
título, introdução, objetivos, descrição metodológica, resultados, conclusão, contribuições /
implicações e referências;
1.1 Conter número máximo de 8 (oito) referências;
1.2 O número máximo de autores por trabalho é de seis (6), incluindo o relator;
1.3 O Título deverá ter no máximo 15 palavras;
1.4 O texto deverá ser digitado sem parágrafos, de acordo com a norma culta e a nova
ortografia da língua portuguesa;
1.5 Fonte Arial 12;
1.6 Espaço simples entre linhas;
1.7 Margens superior e esquerda (3,0 cm);
1.8 Margens inferior e direita (2,0 cm);
1.9 Não incluir figuras, tabelas ou quadros;
1.10 O título completo deverá ser escrito em letras maiúsculas, com recuo de 2 cm da
margem esquerda;
1.11 Na linha seguinte, deverão constar os nomes completos dos autores;
1.12 Ao final do texto, deverão ser incluídas, de três a cinco descritores ou palavraschave;

1.13 Cada trabalho deverá ser enviado em 2 (dois) arquivos, um com a identificação dos
autores e da instituição no formato Word e outro sem essas informações, apenas
com o título e o texto do resumo, no formato PDF;
1.14 A identificação de autoria do trabalho no formato PDF implicará em sua recusa
imediata;
1.15 Os arquivos dos resumos deverão atender aos seguintes itens:
i. Na 1ª linha: título, centralizado e em negrito;
ii.Na 2ª linha, do texto em formato Word os nomes completos dos autores, seus emails e respectivas Instituições, em texto centralizado, sem usar negrito, itálico ou
sublinhado;
iii.

Na

3ª

linha,

colocar

o

Programa

de

Iniciação

Cientifica/UNCISAL

correspondente ao trabalho submetido, discriminar:PIBIC, PROBIC OU PIP ;
iv. Da 4ª linha em diante, deverá estar contido o texto do resumo, de acordo com
as orientações já descritas acima e os tópicos solicitados;
v. Não usar texto em caixa alta, exceto as iniciais dos nomes, as letras iniciais das
palavras após ponto final, e as letras iniciais dos nomes próprios.
2. Serão aceitos apenas os resumos que atendam rigorosamente as normas estabelecidas;
3. Os resumos serão avaliados por pares do Comitê Institucional de Iniciação Cientifica da
UNCISAL, sem identificação dos autores, por meio de protocolo de avaliação.
4. Deve ser mencionado na última linha o apoio financeiro:
Ex.: Apoio Financeiro: FAPEAL – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas ou
Apoio Financeiro: CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico.
5. No resumo não poderá conter:
Tabulações, tabelas, gráficos ou fotos (esses dados podem ser colocados no pôster ou
na apresentação oral). Esquemas químicos podem ser escritos por extenso. Se forem
necessárias fórmulas matemáticas, deverão ser feitas em editor de texto 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 01/10/2013 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 três professores doutores, para 0 6 (seis) minutos n o

m á x i m o de arguição, sendo destinados 02 (dois) 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
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) ate
o dia 16/09/2013.

Durante a XI 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 XI Jornada de Iniciação Científica – PROPEP – UNCISAL
selecionarão os dois melhores pôsteres, juntamente com as duas melhores comunicações
orais, que serão premiados no dia 01/10/2013, na Cerimônia de Encerramento da XI 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 XI Jornada de Iniciação Científica – PROPEP
– UNCISAL – 2013, 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$ 3 0 0,00 (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/UNCISAL)

01/08/2013 a 28/08/2013 (até às 14h)

Divulgação do tipo de modalidade de
16/09/2013
apresentação
XI Jornada de Iniciação Científica – PROPEP – UNCISAL
01/10/2013 (terça-feira)
Comunicação oral e Avaliações da banca
08h às 11h
Conferência com o Prof. Dr. Ricardo Gurgel
11h20min às 12h
Prof. Associado de Pediatria do Departamento
de Medicina da Universidade Federal de
Sergipe, proferindo a conferência :A iniciação
científica e seu papel na formação
profissional na área da saúde.
Exposição dos pôsteres
13h às 18h
Avaliação dos pôsteres
14h às 17h
Encerramento e premiações
18h00min
Maceió, 01 de agosto de 2013.

Profa. Dra. Maria do Carmo Borges Teixeira
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