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REGULAMENTO – XIV SEMANA CIENTÍFICA DA UNILASALLE 

 

A Universidade La Salle – UNILASALLE – desenvolve atividades de pesquisa nos 

diversos níveis e modalidades de ensino por meio de diversas ações. Neste sentido, tem 

organizado nos últimos anos a Semana Científica da Unilasalle (SEFIC) evento que 

congrega o Salão e Feira de Iniciação Científica, onde são socializados trabalhos 

produzidos nas diversas áreas do conhecimento, tanto por acadêmicos internos quanto 

externos à Unilasalle. Durante o evento existe uma valiosa troca de experiências e 

divulgação de conhecimento científico entre professores, pesquisadores e estudantes. 

 

A décima quarta edição terá como tema "A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA PARA A 

REDUÇÃO DA DESIGUALDADE", com a intenção de promover a discussão em todos 

os níveis e modalidade de ensino. Busca-se com essa troca, viabilizar a inovação e 

valorizar as trocas entre os pares, vislumbrando possíveis alternativas para promover 

mudanças socioculturais, acompanhando as demandas tecnológicas de uma sociedade que 

vive em constante transformação. 

 

Os melhores trabalhos poderão ser convidados à submissão de versões aprimoradas e/ou 

expandidas para números especiais de revistas editoradas pela Unilasalle ou para compor 

um capitulo de e-book. O convite não implica aprovação ou obriga publicação, uma vez 

que os artigos passarão por avaliação do respectivo Conselho Editorial. 

 

A seguir, dispusemos as informações necessárias para submissão e apresentação de 

trabalhos na XIV SEFIC. 

 

Áreas Temáticas para a submissão dos trabalhos: 
• Ciências Matemáticas e Naturais 

• Engenharias e Computação  

• Ciências Biológicas 

• Ciências Médicas e da Saúde 

• Ciências Humanas 

• Ciências Sociais Aplicadas 

• Linguística, Letras e Artes 

 

 

PÔSTER 

Público alvo: Alunos de graduação internos e externos; egressos; alunos lato sensu 

internos ou externos. 

Regras para submissão: Participação com o envio de trabalhos que deverá ser realizado 

através da submissão de resumo, conforme as regras dispostas abaixo no modelo padrão, 

obrigatoriamente em .PDF. 

• O resumo deve conter entre 2500 e 2900 caracteres, já contando com espaços, 

sendo limitado ao máximo de 1 páginas no modelo padrão; 

• Os resumos devem conter: Título, autor, coautor (se houver, no máximo 03), 

orientador, co-orientador (se houver), área temática, introdução, revisão, 
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metodologia e considerações finais, os dados acima devem ser informados em 

formato de resumo em um texto único, sem parágrafos; 

• Ao inserir o trabalho, o estudante deverá visualizá-lo, a fim de certificar que o 

arquivo não foi submetido de forma incorreta ou inválida; 

• Cada participante poderá submeter apenas um trabalho como autor principal, e 

será o responsável pela submissão e apresentação; 

• Uma vez encaminhados, os trabalhos não são passíveis de substituição e/ou 

modificações até o processo de validação/avaliação ser finalizado. 

Data de inscrição: de 14 de maio a 24 de agosto de 2018. 

Data para submissão: De 01 de junho a 24 de agosto de 2018 

Data de pagamento dos trabalhos aprovados: até 24 de setembro de 2018. 

Regras para apresentação: Os trabalhos aprovados serão apresentados em formato de 

pôster no dia 25 de outubro de 2018. Não haverá avaliação dos pôsteres, pois os mesmos 

serão avaliados via sistema de submissão. 

 

Os pôsteres aprovados deverão obedecer às seguintes regras para apresentação: 

• Dimensões: 60cm de largura x 90 cm de altura (conforme modelo padrão); 

• Cabeçalho deve conter: título, nome do(a) autor(a). nome do(s) coautor(es) – caso 

houver, nome da Instituição de origem, nome do curso ou setor ao qual está vinculado o 

projeto, nome do(a) Co-orientador(es), nome do(a) Professor(a) Orientador(a), indicação 

da instituição financiadora (do projeto ou da bolsa, se for o caso), e-mail para contato; 

• Número de identificação do pôster: incluir número atribuído ao trabalho pelo sistema 

de submissão (letra(s) + número) posicionado no canto superior direito em fonte Times 

New Roman, tamanho 72; 

• Corpo: introdução com descrição sucinta dos objetivos, metodologia, resultados e 

conclusões (parciais ou finais) da pesquisa apresentada; 

• O POSTER NÃO PODERÁ SER COMPOSTO POR SIMPLES JUSTAPOSIÇÃO DE 

FOLHAS AVULSAS e deverá conter uma presilha para apensar o pôster. 

• Os pôsteres devem ser fixados pelos autores entre as 18h e 18h30min e retirado entre 

21h e 22h, caso não seja retirado, a Unilasalle não se responsabiliza pelo pôster após o 

evento. 

Data de apresentação: 25 de outubro de 2018. 

Forma de publicação: Os trabalhos devidamente aprovados, pagos e apresentados serão 

publicados nos Anais do Evento 

 

COMUNICAÇÕES ORAIS I 

 

Público alvo: Alunos de graduação internos e externos; egressos; alunos lato sensu 

internos ou externos. 

Regras para submissão: Participação com o envio de trabalhos que deverá ser realizado 

através da submissão de resumo, conforme as regras dispostas abaixo no modelo padrão, 

obrigatoriamente em .PDF. 

• O resumo deve conter entre 2500 e 2900 caractéres, já contando com espaços, 

sendo limitado ao máximo de 1 páginas no modelo padrão; 

• Os resumos devem conter: Título, autor, coautor (se houver, no máximo 03), 

orientador, co-orientador (se houver), área temática, introdução, revisão, 
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metodologia e considerações finais, os dados acima devem ser informados em 

formato de resumo em um texto único, sem parágrafos; 

• Ao inserir o trabalho, o estudante deverá visualizá-lo, a fim de certificar que o 

arquivo não foi submetido de forma incorreta ou inválida; 

• Cada participante poderá submeter apenas um trabalho como autor principal, e 

será o responsável pela submissão e apresentação; 

• Uma vez encaminhados, os trabalhos não são passíveis de substituição e/ou 

modificações até o processo de validação/avaliação ser finalizado. 

Data de inscrição: de 14 de maio a 24 de agosto de 2018. 

Data para submissão: De 01 de junho a 24 de agosto de 2018 

Data de pagamento dos trabalhos aprovados: Até 24 de setembro de 2018. 

Regras para apresentação: Os trabalhos aprovados serão apresentados em sessão 

técnica com 7 minutos para a exposição oral e 3 minutos de discussão, totalizando 10 

minutos de sessão. As bancas terão início e fim em horários fixos, conforme tabela que 

será disponibilizada no site. Só será permitida a entrada nas salas onde ocorrem as bancas 

em dois períodos: início e intervalo da sessão. Para concorrer ao prêmio de melhor 

trabalho o autor (ou seu coautor) deverá permanecer no período integral da banca. Os 

trabalhos serão apresentados em formato de pôster no dia 25 de outubro de 2018. 

Data de apresentação: De 22 a 26 de outubro de 2018. 

Forma de publicação: Os trabalhos devidamente aprovados, pagos e apresentados serão 

publicados nos Anais do Evento. 

 

COMUNICAÇÕES ORAIS II 

Público alvo: Alunos de mestrado internos e externos; egressos. 

Regras para submissão: Participação com o envio de trabalhos que deverá ser realizado 

através da submissão, conforme as regras dispostas abaixo no modelo padrão, 

obrigatoriamente em .PDF. 

 Texto de com no mínimo 05 páginas e no máximo 10 páginas no modelo padrão; 

 Todo o artigo deve atender as seguintes especificações: Fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaçamento simples; 

 Os artigos devem seguir a seguinte estrutura: Título, autor, coautor (se houver, no 

máximo 03), orientador, co-orientador (se houver), nome da universidade, 

resumo, palavras-chaves, área temática, introdução, revisão, metodologia, 

considerações finais e referências; 

 O resumo deve no máximo 500 caracteres contando o espaçamento; 

 Palavras-chave: inserir no máximo 03 palavras-chaves, separadas por vírgula. 

 Ao inserir o trabalho, o estudante deverá visualizá-lo, a fim de certificar que o 

arquivo não foi submetido de forma incorreta ou inválida; 

 Cada participante poderá submeter apenas um trabalho como autor principal, e 

será o responsável pela submissão e apresentação; 

 Uma vez encaminhados, os trabalhos não são passíveis de substituição e/ou 

modificações até o processo de validação/avaliação ser finalizado. 

Data de inscrição: de 14 de maio a 24 de agosto de 2018. 

Data para submissão: De 01 de junho a 24 de agosto de 2018 

Data de pagamento dos trabalhos aprovados: Até 24 de setembro de 2018. 
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Regras para apresentação: Os trabalhos aprovados serão apresentados em sessão 

técnica com 10 minutos para a exposição oral e 5 minutos de discussão, totalizando 15 

minutos de sessão. As bancas terão início e fim em horários fixos, conforme tabela que 

será disponibilizada no site. Só será permitida a entrada nas salas onde ocorrem as bancas 

em dois períodos: início e intervalo da sessão. Para concorrer ao prêmio de melhor 

trabalho o autor deverá permanecer no período integral da banca. 

Data de apresentação: De 22 a 26 de outubro de 2018. 

Forma de publicação: Os trabalhos devidamente aprovados, pagos e apresentados serão 

publicados nos Anais do Evento. 

 

 

VALIDAÇÃO DE TRABALHOS E RESUMOS 

 

Os trabalhos e resumos submetidos passarão por um processo de validação de formatação, 

afim de averiguar se atendem os critérios exigidos quanto ao seu formato, conforme o 

modelo padrão de cada categoria disponibilizado, para, posteriormente, serem 

encaminhados à avaliadores. A comissão validadora será composta pela Comissão 

Organizadora. 

Caso não atendam as normalidades, deverão ser corrigidos e ressubmetidos dentro do 

prazo de 3 dias úteis. Os critérios sendo atendidos serão encaminhados à avaliadores, caso 

não sejam atendidos, os trabalhos ou resumos serão considerados reprovados. 

 

 

RECURSOS QUANTO AO PROCESSO DE VALIDAÇÃO 

 

Eventuais recursos referentes ao processo de validação deverão ser protocolados na 

Secretaria de Pesquisa, mediante formulário próprio para tal. Os recursos deverão ser 

protocolados até 48h úteis após a reprovação. 

 

AVALIAÇÃO DE TRABALHOS E RESUMOS 

 

Os trabalhos e resumos aprovados na validação serão apreciados por professores 

integrantes da Comissão Avaliadora do Evento, com conhecimento na área do trabalho 

encaminhado.  A decisão desta Comissão é soberana. 

Caso o trabalho seja aprovado com ressalvas, será necessário corrigir o conteúdo e 

ressubmeter o trabalho dentro do prazo de 3 dias úteis. Os critérios sendo atendidos o 

trabalho será considerado aprovado, caso não sejam atendidos, o trabalho será 

considerado reprovado. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados serão divulgados até às 20h do dia 10/09/2018, exclusivamente na página 

da XIV SEFIC, no link “Resultados”. 
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PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO  

 

• O autor deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição SOMENTE APÓS 

APROVAÇÃO DO TRABALHO, através de boleto bancário. Sendo os valores conforme 

abaixo: 

Pôsteres R$ 50,00 

Pôsteres + Comunicação Oral I R$ 50,00 

Comunicação Oral II R$ 70,00 

 

• O valor do pagamento não será devolvido em nenhuma hipótese; 

• O não pagamento do boleto bancário APÓS A APROVAÇÃO DO TRABALHO 

implicará na não efetivação da inscrição, assim como, na exclusão automática do trabalho 

submetido ao evento; 

• Salientamos que deve ser observado o prazo para pagamento, disposto no cronograma 

do evento. 

 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Será fornecido um Certificado de Participação ao autor do trabalho que for apresentado 

de fato, e que cujo pagamento tenha sido realizado até o dia 24/09/2018. 

 

Certificados adicionais (coautores, coorientadores e orientadores) e segundas-vias 

deverão ser solicitados diretamente no Protocolo Acadêmico da Unilasalle, sob 

pagamento de taxa de R$ 25,00, salvo eventuais desconfigurações de sistema. 

Salientamos que os certificados são gerados automaticamente pelo sistema da Instituição 

a partir dos dados registrados pelo acadêmico no momento de sua inscrição, portanto, é 

imprescindível a conferência das informações registradas ou notificação à Comissão do 

Evento caso seja necessário realizar alguma correção. 

 

 

 

CRONOGRAMA: 

 

14/05/2018 – Início das inscrições; 

01/06/2018 – Abertura do endereço eletrônico para receber as submissões 

24/08/2018 – Data limite para submissão de trabalhos; 

10/09/2018 – Divulgação dos resultados; 

24/09/2018 – Data limite do pagamento do DOC para confirmação da participação. 
 

 

 

 
 


