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1. Disposições gerais: O Comitê Institucional do Programa de Iniciação Científica do Instituto 

Matonense Municipal de Ensino Superior - IMMES torna público o presente Edital de 

abertura de inscrições para o VI Congresso de Iniciação Científica 2017. 

2. Inscrições de trabalhos (como apresentador): de 29/09/2017 até 27/10/2017, de forma 

gratuita. Os apresentadores deverão enviar o formulário de inscrição preenchido 

digitalmente e encaminhando ao e-mail: pesquisa@immes.edu.br 

3. Informações a serem fornecidas no formulário de inscrição de trabalhos: nome do(s) 

autor(es), nome do curso e período, nome do(s) orientador(es), título do trabalho, resumo 

com no máximo 300 palavras, três palavras-chave. 

3.1 Tipos de trabalhos:  

• Apresentação oral em seções previamente programadas (para alunos de Iniciação 

Científica, professores pesquisadores e alunos que realizam monitoria apresentando um 

Trabalho de Iniciação à Docência); 

• Apresentação e exposição de pôsteres (banners) - para alunos com trabalhos de conclusão 

de curso e outros projetos de pesquisa, criação e inovação tecnológica. 

4. Inscrições como ouvintes: Os(as) alunos(as) que não participarem como apresentadores 

de trabalhos, poderão participar do CIC como ouvintes, prestigiando a apresentação dos 

demais alunos. Para esta modalidade, o período de inscrições é de 30/10/2017 até 

10/11/2017, abertas para os alunos, toda a comunidade acadêmica e sociedade, de forma 

gratuita. 

5. Certificação e horas complementares: Serão fornecidos certificados de apresentação 

para as duas modalidades acima: apresentação oral e apresentação de painel. 

Além disso, afim de atribuição de horas complementares, o CIC reserva a seguinte quantidade de 

horas/atividades: 

• Aluno apresentador: terá 16 horas em Atividades Complementares de Pesquisa (ATCP); 

• Aluno Ouvinte: terá 8 horas em Atividades Complementares de Pesquisa (ATCP). 

6. Publicação dos trabalhos: os resumos serão divulgados digitalmente na página do 

congresso e os artigos finais serão publicados na Revista Matiz. Para isso, os autores 

deverão apresentar os textos completos dos trabalhos conforme a formatação da Revista 

Matiz, até o dia 30/11/2017, para uma primeira análise e revisão. 
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