
 

Edital do V Seminário Científico do UNIFACIG e da IV Jornada de Iniciação Científica 
 
DATA: 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019 
LOCAL: Centro Universitário UNIFACIG – Manhuaçu (MG) 
 
OBJETIVO GERAL  
 
Propagar ideias e questionamentos nas mais diversas áreas do conhecimento, divulgar e ampliar 
pesquisas institucionais, promover o intercâmbio entre instituições de ensino, demonstrar a utilidade da 
pesquisa para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia em geral e integrar-se à sociedade. 
 
PÚBLICO-ALVO  
 
• Estudantes de cursos de graduação e pós-graduação;  
• Professores;  
• Coordenadores de cursos;  
• Pesquisadores.  
 
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES DE TRABALHOS:  
 
Os trabalhos poderão ser apresentados nas modalidades Comunicação Oral e Pôster, conforme indicado 
pela comissão científica do evento. 
 
A aceitação do trabalho está sujeita ao resultado de sua avaliação a ser divulgado antecipadamente e 
observando as instruções a seguir: 
 
1. A inscrição dos trabalhos deverá ser realizada no site do UNIFACIG, seguindo o template disponível 
na página e respeitando as normas de publicação.  
 
2. Os trabalhos devem ser inscritos em um dos seguintes Eixos Temáticos:  
 

➢ EIXO 1 – Ciências Exatas e da Terra; 
➢ EIXO 2 – Ciências Biológicas; 
➢ EIXO 3 – Engenharias; 
➢ EIXO 4 – Ciências da Saúde; 
➢ EIXO 5 – Ciências Agrárias; 
➢ EIXO 6 – Ciências Sociais Aplicadas; 
➢ EIXO 7 – Ciências Humanas; 
➢ EIXO 8 – Linguística, Letras e Artes. 

 
Os trabalhos aprovados, apresentados e revisados, conforme sugestões da Comissão Científica, serão 
publicados em Anais e estarão disponíveis eletronicamente. 
 
3. Investimento a ser realizado:  
 

➢ Inscrição como ouvinte: R$ 40,00; 
➢ Inscrição como apresentador: R$ 50,00.  

Obs.: A etapa de submissão é gratuita. Cada inscrição no evento permite a apresentação de 02 trabalhos 
como apresentador.  
 
4. Certificação: 

➢ De participação como ouvinte; e 
➢ De apresentação do trabalho incluindo autores e coautores. 

 



 

5. Datas importantes: 
➢ Data limite para submissão de trabalhos 04/10/2019; 
➢ Resultados das avaliações até 31/10/2019; 
➢ Data limite para inscrição no evento 04/11/2019. 

 
6. Oficinas Temáticas: 

➢ Na tarde do segundo dia, serão oferecidas oficinas temáticas, cuja participação necessitará de 
inscrição prévia dos seminaristas limitada ao número de vagas ofertadas. A escolha da oficina 
deverá ser feita no ato da inscrição. 

 
CONDIÇÕES GERAIS:  
 
A submissão de trabalhos deverá observar as seguintes condições gerais:  
 

➢ Cada inscrição permite a apresentação de até 2 (dois) trabalhos. 
➢ Cada trabalho poderá ter, no máximo, um autor principal e cinco coautores.  
➢ As inscrições para participação no evento estarão disponíveis a partir do dia 22 de julho de 2019 

no site do UNIFACIG.  
➢ Na inscrição do trabalho, deverá estar indicado o eixo temático ao qual se vincula.  
➢ O trabalho pode ser fruto de atividade docente, relatório de pesquisa (parciais ou finais) e de relato 

de experiências no âmbito da formação relativos aos eixos temáticos ou de práticas de ensino.  
➢ O conteúdo do trabalho apresentado é de exclusiva responsabilidade do autor e coautor (es).  

 
PARA DISCENTES DO UNIFACIG: 
 

➢ Cada discente do UNIFACIG que esteja inscrito no evento terá direito à seguinte pontuação: 
Participação como ouvinte: 02 pontos em uma disciplina, a disciplina será escolhida no ato da 
inscrição (não podendo ser alterada) e a pontuação está sujeita à participação nos dois dias do 
evento obrigatoriamente; Participação como autor ou coautor: 04 pontos em uma disciplina, a 
disciplina será escolhida no ato da inscrição (não podendo ser alterada) e a pontuação está sujeita 
à participação nos dois dias do evento obrigatoriamente. A pontuação só será aferida para autores 
e coautores cujos trabalhos foram aprovados e apresentados. Observação: Caso o discente não 
aponte a disciplina a ser pontuada no ato da inscrição perderá o direito a pontuação. 

➢ No caso dos alunos certificados pela FGV, a nota atribuída será: 0,5 ponto como ouvinte e 1,0 
como autor e coautores na P1, seguindo os mesmos critérios estabelecidos no item anterior. 

➢ Os coautores, para terem direito à pontuação, deverão se inscrever, obrigatoriamente, como 
ouvintes no evento. 

➢ Trabalho não aprovado, mas com a participação do discente nos 02 dias do evento dará direito 
aos 02 pontos. 

➢ A presença do discente será verificada nos dois dias do evento. A confirmação de presença no 
evento é de responsabilidade do participante.  

 


