
 

 
 

REGULAMENTO DO 

XXIV SALÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2017 

CEULJI/ULBRA 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Salão de Iniciação Científica (SIC) configura-se como um evento destinado a socialização 

de atividades de pesquisa envolvendo estudantes, professores/pesquisadores de diferentes 

instituições de ensino e de pesquisa. 

Os trabalhos oriundos de orientações de acadêmicos inseridos na Iniciação Científica 

buscam proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências primordiais na 

aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa, estimulando o perfil crítico e científico. 

 

2. OBJETIVOS 

 

         São objetivos do evento: 

 oportunizar ao acadêmico a apresentação de pôster, objetivando o desenvolvimento 

profissional e científico; 

 valorizar os acadêmicos de Iniciação Científica e seus respectivos 

professores/pesquisadores/orientadores, divulgando os resultados e perspectivas para 

estimular novos estudos; 

 estimular a participação de jovens pesquisadores às investigações científicas e tecnológicas 

de Programas de Iniciação Científica. 

 

3. PÚBLICO DE INTERESSE 

 

3.1. Acadêmico do CEULJI/ULBRA 

 

Acadêmicos regularmente matriculados participantes do Programa de Iniciação Científica do 

CEULJI/ULBRA através de produções oriundas dos Trabalhos Interdisciplinares, Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), Estudos de Caso, dentre outros. 

 



 

 

3.2. Acadêmico do CEULJI/ULBRA/Bolsista 

Acadêmico cadastrado em projetos de pesquisa, previamente registrados no Sistema de 

Cadastro de Projetos do CEULJI/ULBRA e/ou integrante em uma das seguintes modalidades: 

 bolsista cota institucional (PROICT); 

 bolsista de instituições de fomento externo (FAPERO, CAPES e CNPq); 

 participante de programa de Iniciação Científica Voluntário. 

 

3.3. Acadêmico externo em atividade de pesquisa 

Acadêmico proveniente de outra instituição de ensino que possui interesse em apresentar 

trabalho no evento. 

 

3.4. Acadêmico ouvinte 

Acadêmicos provenientes do CEULJI/ULBRA ou não, os quais possuem interesse em 

participar do evento como ouvintes, no horário em que não estarão apresentando resumo. 

 

4. INSCRIÇÕES E PAGAMENTO 

 

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico 

http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/sicji/sicji24/user/profile no período de 21 de agosto a 

18 de setembro de 2017. O período de avaliação dos resumos submetidos será de 19 de setembro a 

05 de outubro de 2017, sendo a divulgação dos resumos aceitos será a partir de 07 de outubro pelo 

endereço eletrônico do evento. 

O prazo para pagamento da inscrição será de 09 a 18 de outubro de 2017, no valor de 

R$30,00 (trinta reais) por trabalho submetido e aceito e deverá ser realizado na Central de 

Relacionamento ao Aluno, Tesouraria, localizada na Área de Conveniência entre os prédios “B” e 

“C”, no Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná, Av. Engenheiro Manfredo Barata Almeida da 

Fonseca, nº 762, Ji-Paraná, telefone: (69) 3416-3100.  

Caso seja efetuado o pagamento e não receba a confirmação automática do aceite no ato da 

inscrição, deverá entrar em contato através do e-mail pesquisajp@ulbra.br informando nome 

completo, título do resumo, número de ID gerado no cadastro do trabalho e cópia digitalizada do 

boleto de pagamento. A inscrição somente será confirmada mediante a comprovação do pagamento. 

 

 



 

 

5. RESUMO PARA SUBMISSÃO 

 

O texto formato resumo simples deve ser enviado para submissão com mínimo 4 mil e 

máximo 4 mil e 500 caracteres espaço simples - deixar em apenas 1 lauda. Incluir na contagem: 

Título do trabalho, texto completo, notas de rodapé, referências.  (Redigir em idioma português, com 

revisão gramatical e ortográfica.  Fonte Times New Roman; corpo 11, alinhamento justificado, espaçamento 

entre linhas simples; margens superior/inferior e esquerda/direita 2 cm. Palavras chave três). Templates 

disponíveis no site do evento http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/sicji/sicji24/user/profile 

com data final em 18 de setembro de 2017. Todo conteúdo e informações contidas no resumo são 

de inteira responsabilidade dos autores do mesmo, devendo atender aos preceitos deste 

regulamento.  

Substituições de arquivo somente poderão ser realizadas até a última data para submissão 

dos resumos (18 de setembro de 2017), sendo que a inserção de um novo arquivo gera a eliminação 

integral do arquivo submetido anteriormente. 

É responsabilidade dos autores acompanharem as informações do Salão de Iniciação 

Científica no site do evento.  

Serão aceitas submissões com até no máximo 7 (sete) participantes contando com o 

orientador.  

O aluno bolsista inscrito deve ser o primeiro autor a ser cadastrado no sistema eletrônico e 

será considerado o apresentador do trabalho.  

 

6. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS  

 

6.1. Avaliação do resumo submetido 

A avaliação será realizada pela Comissão Avaliadora na página da conferência. No término 

da avaliação o autor receberá notificação de conclusão do processo avaliativo e assim poderá 

acessar a página da Conferência e certificar-se do aceite ou justificativa de rejeição.  

 

6.2. Avaliação do pôster e apresentação 

A avaliação do pôster e da apresentação será realizada pela Comissão Avaliadora in loco, 

sendo esta constituída por no mínimo 02 (dois) professores ou mais, em suas respectivas áreas de 

conhecimento. O número de avaliadores pode variar em função do grande volume de trabalhos de 



 

 

determinada área. 

Em caso de um avaliador ser orientador de um ou mais trabalhos apresentados, este estará 

impossibilitado de realizar a avaliação de seu(s) trabalho(s). 

Quando a apresentação do pôster não ocorrer por qualquer que seja o motivo, não terá 

certificado e conseqüentemente não será publicado. 

Os certificados serão disponibilizados pelo setor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão a 

todos que apresentarem seus trabalhos. 

 

7. PÔSTER IMPRESSO  

 

A data e horário de colocação e retirada do pôster deve obedecer ao calendário estabelecido 

no cronograma divulgado no site do evento. A colocação e apresentação do pôster é de 

responsabilidade do(s) autor (es) e é condição obrigatória para a publicação do resumo nos anais do 

evento. As dimensões do pôster devem ser de 1,20 m (altura) X 0,70 m (largura, tendo o mesmo 

título do resumo submetido e aceito. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O Comitê Organizador reserva-se o direito de resolver os casos omissos e/ou não previstos 

neste regulamento. 

Dúvidas devem ser encaminhadas ao email pesquisajp@ulbra.br  ou através do fone 3416 

3180 e/ou 3184. 

O cronograma do evento está disponível no final deste Regulamento e também no site.   

Os resumos serão publicados na página do evento - 

http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/sicji/sicji24/index - ISSN: 1807-5770 

 

 

Ji-Paraná, 15 de agosto de 2017. 



 

 

 

XXIV SALÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2017 

CALENDÁRIO 

 

ATIVIDADES DATAS 

Início das inscrições e submissões de resumos 21 de agosto de 2017 

Término das inscrições e submissões de resumos 18 de setembro de 2017 

Período de Avaliação dos resumos submetidos 19 de setembro a 05 de outubro 

Divulgação dos resumos aceitos Até 09 de outubro 

Período de pagamento das inscrições 09 a 18 de outubro 

Publicação da identificação (Numeração) dos 

Pôsteres 
24 de outubro  

Início da sessão de pôsteres 26 de outubro de 2017 

Finalização da sessão de pôsteres 27 de outubro de 2017 

Certificados Entrega no dia da apresentação 

Publicação dos resumos Até 30 de novembro de 2017 

 

 



 

 

 

XXIV SALÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2017 

CALENDÁRIO PARA EDITORES E AVALIADORES 

 

ATIVIDADES DATAS 

Início das inscrições e submissões de resumos 21 de agosto de 2017 

Término das inscrições e submissões de resumos 18 de setembro de 2017 

Prazo Final para Cadastro de Editores 10 de setembro de 2017. 

Cadastro de Avaliadores com orientação de 

Editores 
10 a 18 de setembro 

Prazo final para o gerente de edição destinar os 

resumos aos editores 
19 de setembro 

Prazo final para os editores destinarem os 

avaliadores para os resumos 
19 de setembro 

Período de Avaliação dos resumos submetidos 19 de setembro a 05 de outubro 

Divulgação dos resumos aceitos 09 de outubro 

Período de pagamento das inscrições 09 a 18 de outubro 

 


