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Edital de inscrição

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 IX Congresso de Iniciação Científica 2021, que
acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2021, no formato on-line.

2. Inscrições de trabalhos (como apresentador): 18/10/2021 até 24/10/2021, de forma
gratuita. Os formulários de inscrição deverão ser devidamente preenchidos
(digitalmente) e anexados na sala de aula (Código m7zic2a). É de responsabilidade do
aluno entrar na sala de aula (Código m7zic2a).

3. Inscrições como ouvinte: Os(as) aluno(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 inscrição será de 25/10/2021
até 02/11/2021, aberta para alunos, comunidade acadêmica e sociedade,
gratuitamente. Fazer a inscrição on-line, via sala de aula (CIC 2021). É de
responsabilidade do aluno  entrar na sala de aula (Código m7zic2a).

4. Informações a serem preenchidas no formulário de inscrição de trabalhos: nome
do(s) autor(res), nome do curso e período, nome do(s) orientador(es), título do
trabalho,  resumo (com no máximo, 300 palavras) e três palavras-chave.

5. Modalidades de apresentação dos trabalhos:
▪ Apresentação oral (conforme anexo 1): destinado aos alunos de Iniciação

Científica, aos alunos com trabalhos de conclusão de curso, professores
pesquisadores e grupos de pesquisa;

▪ Apresentação de pôsteres (conforme anexo 2): destinado aos alunos que
possuem projetos de pesquisa, criação e inovação tecnológica.

6. Certificados: Serão fornecidos certificados para todas as modalidades descritas acima.
Os certificados serão divididos e contabilizados como horas atividades da seguinte
forma:

▪ Apresentação oral: 16hrs (atividades complementares de pesquisa) ▪
Pôster: 10hrs (atividades complementares de pesquisa)
▪ Ouvinte: 8hrs (extensão)

Não haverá entrega de certificado parcial. Receberá certificado o aluno que participar
de todas as atividades do evento.

7. Publicação dos trabalhos: os resumos serão divulgados digitalmente no site do
IMMES 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 30/11/2021, para uma primeira análise e revisão.
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Anexo 1. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL

ESPECIFICAÇÕES E REGRAS GERAIS
- Apresentação oral com suporte da apresentação no Power Point; - Na
apresentação deve conter os seguintes itens: capa, objetivo, metodologia ou
procedimento da pesquisa, referencial teórico, resultados e discussão, conclusão e
referências bibliográficas.
- A apresentação deverá ocorrer no tempo máximo de 20 minutos e mínimo de 15
minutos;
- As apresentações dos trabalhos, durante a sessão de comunicação oral, serão
seguidas e, ao finalizar, será aberto para as perguntas e discussões de todos os
trabalhos apresentados. Além disso, os professores presentes farão as perguntas e
considerações que acharem pertinentes.

Anexo 2. NORMAS PARA APRESENTAÇÃO PÔSTER

ESPECIFICAÇÕES E REGRAS GERAIS
- Apresentação oral com suporte do modelo da apresentação (disponível na sala de
aula);
- A apresentação deverá ocorrer no tempo máximo de 15 minutos e mínimo de 10
minutos;
- As apresentações dos trabalhos, durante a sessão de comunicação oral, serão
seguidas e, ao finalizar, será aberto para as perguntas e discussões de todos os
trabalhos apresentados. Além disso, os professores presentes farão as perguntas e
considerações que acharem pertinentes.


