
REGULAMENTO 

XVI SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFIL 

SIMPÓSIO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Dos Prazos 

 

I. Inscrições de Trabalho: 01 de julho a 12 de setembro de 2021 

II. Inscrições para Ouvinte: 01 de Julho a 10 de outubro de 2021 

III. Realização do Evento: 04 a 15 de outubro de 2021 

 

Dos Valores 

 

IV. Evento com Inscrições Gratuitas 

 

Da Carga Horária 

 

V. A carga horária do evento é de 40 horas, sendo que todos os inscritos que 

acessarem as atividades terão direito ao certificado. 

 

Modalidade 

 

VI. A modalidade do evento será a distância, por meio de Ambiente Virtual de 

Aprendizado - AVA. O acesso ao AVA ocorrerá por meio do Portal de Eventos da 

UniFil. 

 

Das Inscrições 

 

VII. As inscrições poderão ser realizadas nas seguintes categorias: 

A. Projetos de Pesquisa 

B. Projetos de Extensão 

C. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação e pós-graduação) 

D. Relato de Estágio 

E. Relato de Experiências 

 

VIII. O formato de apresentação poderá ser: 

A. Formato Oral 

B. Formato Banner 

 

IX. Formato Oral: no momento da inscrição, deverá ser anexado um resumo estendido e 

um link para um vídeo. O vídeo deverá ter no máximo dez minutos, e ser publicado 

em um canal, como o youtube, ou disponibilizado no Google Drive. 

 

X. Formato Banner: no momento da inscrição, deverão ser anexados dois arquivos: um 

resumo estendido e um banner. 

 

XI. Os trabalhos poderão contar com no máximo 02 professores orientadores, e 05 

orientados. É obrigatório que haja pelo menos 01 professor orientador para que a 

inscrição seja efetivada. 



 

XII. No momento da inscrição, o trabalho deverá ser postado por apenas um membro do 

grupo que deverá indicar os dados dos demais participantes, para posterior emissão 

dos certificados posteriormente. 

 

XIII. Os demais participantes deverão obrigatoriamente realizar inscrição como ouvinte, 

para que tenha acesso aos certificados, via Portal de Eventos. 

 

Limite de Trabalhos 

 

XIV. Não há limites para inscrição de trabalhos. 

 

Publicações nos Anais 

 

XV. Todo trabalho aprovado terá o resumo estendido publicado em anais do evento. Os 

anais poderão disponibilizar, inclusive, os vídeos e banners postados no ato da 

inscrição. 

 

XVI. Ao se inscrever no evento, dá-se autorização para publicação dos resumos 

estendidos, vídeos e banners postados no ato da inscrição. 

 

Da formatação 

 

XVII. Título centralizado, Arial 14. 

XVIII. Autores, à direita, Arial 12 

XIX. Texto Justificado, Arial 12, recuo do parágrafo, 1,5 

XX. Espaçamento: 1,5 

XXI. Páginas: 04 

 

 

 

 


