
 

 

 
 

IX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR 

 

1.    Apresentação 

O Salão de Iniciação Científica Júnior constitui-se em um evento desenvolvido para 
promover a integração de escolas e alunos do Ensino Médio e Técnico, um espaço para 
a divulgação, promoção e acompanhamento dos projetos. O  período de inscrições será 
de 01 de setembro a 12 de outubro de 2021, cujo tema deste ano será “Ideias que fazem 
a diferença”. 

 

Nesta edição, devido à pandemia e as orientações de distanciamento social da 
Organização Mundial de Saúde, a apresentação dos trabalhos será realizada via Google 
Meet e serão avaliados a apresentação, o resumo expandido e o pôster virtual enviado 
na plataforma. 

 

1.1 Público Alvo 

Alunos da Rede de  Escolas da Ulbra e alunos em atividade de pesquisa sem vinculação 
escolar com a rede Ulbra de ensino.  

 

1.2        Objetivo 

Este evento busca a socialização dos estudantes de Ensino Médio e Técnico, com vistas 
à troca de experiência e estímulo ao desenvolvimento do pensar científico e inovador. 

 

2.          Inscrições 

2.1 As inscrições de trabalhos serão realizadas na plataforma 
http://www.conferencias.ulbra.br/, relacionada ao evento, no período de 01 de setembro 
a 12 de outubro de 2021. 

As dúvidas deverão ser encaminhadas por e-mail: eventospesquisa@ulbra.br  

 

2.2 Forma de trabalho para submissão: 

a) Resumo. 

b) Pôster. 

 

http://www.conferencias.ulbra.br/
mailto:eventospesquisa@ulbra.br


 

 

Taxa de inscrição: valor único: R$ 15,00   

 

Dados para depósito:  

Banco Sicredi: 748 

Agência: 0116 

Conta: 87166-4 

CNPJ: 88.332.580/0001-65 

Razão Social AELBRA Educação Superior Graduação de Pós-Graduação S/A 

 

Depois de efetuado o pagamento, é necessário o envio do comprovante de depósito 
digitalizado na etapa Transferência de Documentos Suplementares na submissão do 
trabalho na conferência do link citado acima.  

 

O pagamento das inscrições observará as seguintes normativas:  

- A inscrição somente se confirmará após o pagamento da taxa de inscrição no 
período vigente das inscrições. 

- Caso o pagamento não seja efetuado até o vencimento, a inscrição será 
automaticamente cancelada.  

 

2.3 Critérios 

- Máximo 5 autores. 
- Envio do resumo na plataforma científica. Substituição de arquivos até o 

encerramento das inscrições. 
- Utilização do mesmo título no resumo e pôster. 
- Conteúdo e informações são de responsabilidade dos autores.  

 

3. Critérios de avaliação 

3.1 Resumo: 

- Título em negrito e caixa alta, fonte Arial, corpo 14. 

- Máximo 5 autores. 

- Nome completo do(s) autor(es), sem abreviações. 

- Indicação da escola/colégio de origem do(s) autor(es). 

- Indicação do e-mail do(s) autor(es). 

- Texto digitado em linhas corridas, sem parágrafo ou subtítulos, contendo: 
introdução, objetivos, metodologia, resultados parciais ou finais e conclusões 
parciais ou finais. Fonte Arial, corpo 12. 

- Máximo de 3.000 caracteres (incluindo os espaçamentos). 

- No mínimo 3 e no máximo 5 palavras-chaves. 

- Não deverão ser anexadas imagens ou fotografias. 

- Resumos que não atendam às orientações acima serão desclassificados. 

 

4. Pôster 

O pôster deverá seguir o modelo disponível no site da conferência. 



 

 

O arquivo deve ser submetido na conferência do evento, na etapa de submissão 
denominada “Transferência de Documentos Suplementares”, juntamente com o 
comprovante de pagamento.  

 

5.    Publicação 

O IX Salão de Iniciação Científica Júnior será composto por uma Comissão Científica 
para avaliação dos trabalhos inscritos.  

A publicação dos resumos aprovados será disponibilizada no site de inscrições do 
evento até dia 05 de novembro de 2021. 

 

6. Da certificação 

Serão disponibilizados os atestados dos participantes após a publicação dos aprovados, 
conforme calendário, no site da conferência. 

 

7. Disposições Gerais 

O Salão de Iniciação Científica Júnior é composto por uma Comissão Científica de 
Avaliadores da Ulbra e de outras IES. O resumo fora do padrão das normas e 
regulamentos e dos materiais disponibilizados para download não serão aceitos. Não 
haverá devolução de taxas de inscrições para autores que tiveram seu trabalho rejeitado 
pelo Comitê Científico do evento.  

  

As situações não contempladas neste regulamento serão analisadas e resolvidas pela 
Direção Acadêmica da Ulbra, a partir da solicitação do(s) envolvido(s), encaminhadas 
para o e-mail do evento constando a justificativa.  

 

 

 

 

 

Canoas (RS), 01 de setembro de 2021. 

Diretora Profº Adriana Ziemer Gallert 

Direção Acadêmica  – Ulbra Canoas 

 

 


