
REGULAMENTO SEMINÁRIOS PIC e PIBID UNINTER 2016 
13º Encontro de Iniciação Científica 

3º Seminário PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
 

O evento tem como objetivos: 

 Divulgar trabalhos e projetos de pesquisa dos alunos da graduação UNINTER envolvidos no PIC e PIBID; 

 Promover de intercâmbio de conhecimento entre alunos pesquisadores; 

 Estabelecer redes de colaboração dentro das temáticas propostas. 
 

 19 de novembro de 2016, sábado, das 8h30 às 13h30 

 Centro Universitário Internacional Uninter – Campus Garcez (Endereço: Av. Luiz Xavier, 103 – Centro – 
Curitiba/PR) 

 Auditório 7º andar, salas do 7º andar e hall do 8º andar 
 

 Estudantes de graduação UNINTER vinculados ao PIC – Programa de Iniciação Científica 

 Estudantes de graduação UNINTER vinculados ao PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência  

 

Os trabalhos de pesquisa serão classificados de acordo com as seguintes áreas, que devem ser marcadas na Ficha de 
Inscrição: 
 

 Educação 

 Gestão Pública, Jurídica e Política 

 Gestão e Negócios 

 Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade e Humanidades 

 Politécnica (Engenharias) 

Os trabalhos deverão ser apresentados no formato de pôster no dia do evento, cuja confecção é de responsabilidade 
do(s) autor(es). O modelo de pôster está no site da Coordenação de Pesquisa, no item EVENTOS CIENTÍFICOS UNINTER, 
e em Seminários PIC e PIBID UNINTER 2016.  
 
Além do pôster, o aluno deve enviar um resumo para que possamos confeccionar o Cadernos de Resumos (ver itens 6 e 7) 

 
O conteúdo dos pôsteres é de RESPONSABILIDADE DO(S) AUTOR(S) E DE SEU ORIENTADOR. 
 
Convidados serão muito bem-vindos para conhecer e prestigiar os trabalhos e não precisam efetuar a inscrição. 
 
Em caso de dúvidas entrar em contato com a coordenação do Evento: seminarios@uninter.com 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 

2. LOCAL E DATA 

 

3. PÚBLICO ALVO 

 

4. ÁREAS 

 

5. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO E DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
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Telefone: (41) 3311-5603 
 
6.1. Período de inscrições 
  

APRESENTADORES DE TRABALHO 

Abertura das inscrições 17 de outubro de 2016 

Encerramento das inscrições   14 de novembro de 2016 
 
6.2. Informações sobre a inscrição 
A inscrição tem duas etapas: 
 
1º passo: preenchimento da Ficha de Inscrição, cujo link é  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjZj5psMzsL7bvL_i3xR1emxx5pWLF5PnwBigS2dRPMbDqgg/viewform , 
que também pode ser acessado por meio do site da Coordenação de Pesquisa. 
 
2º passo: envio do Resumo (que irá compor os Cadernos de Resumos), com o devido cabeçalho (ver item 7), para o e-
mail seminarios@uninter.com  
OBS: será enviada uma mensagem confirmando o recebimento do Resumo. 
 
Outras informações: 
 

 Não haverá custos para a participação no evento 

 O trabalho pode ser individual ou em grupo 

 A submissão do trabalho implica na aceitação integral das normas e condições estabelecidas neste 
regulamento. Os inscritos não poderão alegar o desconhecimento dos termos aqui descritos.  
 

 
a) CABEÇALHO (JUSTIFICADO À ESQUERDA) 

Título: Arial 14, letras maiúsculas, negrito, máximo de 20 palavras. 
 
(DAR DUAS LINHAS DE ESPAÇO E ESCREVER AS PRÓXIMAS INFORMAÇÕES COM ARIAL 12, SEM NEGRITO) 
 
Nome completo do(s) autor(es): nome(s) completo(s) do(s) autore(s) sem abreviações. Somente as iniciais maiúsculas. 
(Exemplo: José da Silva Marques). No caso de mais de um autor, separar por ponto e vírgula. 
 
Instituição: sigla se houver, e também por extenso. (Exemplo: UNINTER – Centro Universitário Internacional UNINTER) 
 
Curso: somente as iniciais maiúsculas. (Exemplo: Comunicação Social) 
 
Professor Orientador: nome completo sem abreviações e somente as iniciais maiúsculas. (Exemplo: Paulo Eduardo 
Martins) 
 
E-mail: endereço eletrônico 
 

b) PALAVRAS-CHAVE: escrever de 3 a 5 palavras que sintetizem os temas fundamentais da pesquisa 

 

c) ELEMENTOS TEXTUAIS (O RESUMO DEVE TER DE 250 A 500 PALAVRAS) 

6. INSCRIÇÕES 

 

7. ESTRUTURA DO RESUMO QUE IRÁ COMPOR O CADERNO DE RESUMOS 

 

OBSERVAÇÃO: Caso algum participante necessite de intérprete de libras, é necessário contato prévio com a organização do 
evento até o dia 04 de NOVEMBRO. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjZj5psMzsL7bvL_i3xR1emxx5pWLF5PnwBigS2dRPMbDqgg/viewform
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Introdução: exposição das finalidades e dos objetivos do trabalho, de modo que o leitor tenha uma visão geral do tema 
abordado. Na introdução devem constar obrigatoriamente: assunto; objeto de estudo; justificativas que levaram a 
escolha do tema; problema de pesquisa; hipótese de estudo; objetivo geral pretendido. 
Desenvolvimento: é a parte mais extensa do trabalho. Deve conter a fundamentação teórica, a metodologia utilizada e 
os resultados obtidos no decorrer da execução da pesquisa.   
 
Considerações finais: são as conclusões que devem responder às questões da pesquisa, correspondentes aos objetivos 
e hipóteses; devem ser breves podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros. 
 
Referências: constitui uma lista ordenada dos documentos efetivamente citados no texto. Devem estar de acordo com 
a as normas da ABNT.  
 
IMPORTANTE: VER O MODELO DE PÔSTER NO SITE DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA 
 

 
Os pôsteres deverão ser levados ao local do evento pelo próprio autor que, ao chegar entre 8h e 8h30, deverá pendurá-
lo no tripé indicado pela equipe de organização do evento. 
 
Os trabalhos ficarão expostos e deverão ser retirados pelo aluno após o encerramento do evento. 
 
Apresentação  
 

 A apresentação dos pôsteres ocorrerá entre 11h e 12h30; 

 No momento da apresentação o(s) autor(es) deverá permanecer ao lado de seu pôster para que possa explicar 
a pesquisa para os convidados e professores visitantes da exposição 

 
Normas para confecção de pôster: 
 

TAMANHO: o pôster deve ter 1.20 cm (altura) e de 90 cm (largura).  
 
ILUSTRAÇÕES: a proposta poderá conter fotos, imagens e gráficos. 
 
TIPO DE FIXAÇÃO: os pôsteres serão afixados em suportes (tripé). Para pendurá-los recomenda-se o uso de barbante 
ou nylon. Não será permitido uso de materiais que perfurem o local de fixação do pôster. O material de fixação é de 
inteira responsabilidade dos apresentadores. 
 

MATERIAL: papel ou lona (fazer impressão em copiadoras). 

Receberão CERTIFICADO DE APRESENTADOR DE TRABALHO, com carga horária de 10 horas, todos os apresentadores 
que tenham confirmação de sua presença para apresentação de seu trabalho mediante lista de presença. 
 

Os convidados interessados em receber CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO (com carga horária de 4 horas), deverão assinar 
a lista de presença no início do evento. 
 

Os certificados serão enviados por e-mail para os participantes do evento após 30 dias. 
Os resumos serão reunidos no Caderno de Resumos do evento e estarão à disposição dos interessados no site da 

Coordenação de Pesquisa a partir de fevereiro de 2017.  
Site: www.uninter.com/pesquisa 
E-mail: seminarios@uninter.com 
Telefones: (41) 3311-5603 / 5927 

8. PÔSTERES 

 

9. CERTIFICADOS 

 

10. CADERNOS DO EVENTO 

 

11. INFORMAÇÕES 
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Aos organizadores reserva-se o direito de resolver as situações não previstas neste Regulamento. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 


