EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA O VI SEMINÁRIO
CIENTÍFICO DO UNIFACIG E DA V JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Centro Universitário UNIFACIG – Manhuaçu - MG

Data do evento: 12 e 13 de novembro de 2020

Devido a situação nacional da pandemia do SARS-COV-2, que causa a doença
do Novo Coronavírus (COVID-19), e pensando na segurança de todos os
participantes do evento, a sexta edição do Seminário Cientifico do UNIFACIG,
acontecerá em formato on-line. Informações sobre a plataforma do evento
serão disponibilizadas posteriormente no site do evento.

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES DE TRABALHOS:

Nesta edição do SEMINÁRIO CIENTÍFICO DO UNIFACIG os trabalhos
poderão ser submetidos no formato de Trabalhos completos, obedecendo
formatação especifica, podendo ser consultada no template (modelo de
trabalho) disponibilizado no site do evento.
Após a avaliação e aceite dos trabalhos, conforme indicado pela
comissão científica do evento, o trabalho poderá ser apresentado no formato
Pôster on-line ou no formato Comunicação Oral on-line. Informações sobre a
plataforma de apresentação serão disponibilizadas em momento oportuno no
site do evento.
A avaliação dos trabalhos será realizada na ordem de envio, e seguindo
essa ordem, as cartas de aceite dos trabalhos serão enviadas. A aceitação do
trabalho está sujeita ao resultado de sua avaliação pela comissão cientifica do
evento, a ser divulgado antecipadamente e observando as instruções a seguir:
Os artigos serão analisados por um avaliador. Como o processo prevê
apenas uma rodada de avaliação, em que os trabalhos serão analisados pelo
avaliador e enviados aos autores para possíveis correções, os autores devem
ser cuidadosos com a apresentação técnica e também com a sintaxe e a

ortografia, sob pena de recusa do trabalho. Todas as instruções do edital e do
modelo de artigo devem ser lidas antes do início da confecção do artigo.

1. SUBMISSÃO DE TRABALHOS
A submissão dos trabalhos deverá ser realizada no site do Seminário Cientifico
do UNIFACIG dentro do Portal UNIFACIG de Publicações. Os trabalhos
submetidos devem seguir integralmente o modelo disponível no site do evento,
respeitando as normas de publicação.

Link para o site do Seminário Cientifico do UNIFACIG:
http://pensaracademico.facig.edu.br/index.php/semiariocientifico

Será de responsabilidade do autor principal cadastrar os e-mails de todos os
coautores na plataforma de submissão de trabalhos.
Nesta edição do evento será cobrada uma carta de anuência, em concordância
com a submissão do trabalho, que deverá ser assinada por todos os autores. A
assinatura poderá ser digital, ou digitalizada, caso seja desejo dos autores.
Posteriormente será disponibilizado um modelo de carta de anuência.

IMPORTANTE: A submissão de trabalhos não garante sua inscrição no evento.
A inscrição deve ser realizada no site do Sympla. Para isso acesse o link
disponibilizado na página on-line do Seminário Cientifico dentro do site do
UNIFACIG.
Link para a página do Seminário Cientifico:
http://unifacig.edu.br/seminario-cientifico/

2. EIXOS TEMÁTICOS
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.

3. ANAIS ELETRÔNICOS DO EVENTO (ON-LINE)
Só serão publicados nos anais eletrônicos (on-line) os trabalhos aprovados,
revisados e que forem apresentados no evento. Cada trabalho será avaliado
individualmente, sendo de responsabilidade dos autores procederem com as
correções sugeridas pelos avaliadores.

4. INVESTIMENTO A SER REALIZADO:
Inscrição com direito a submissão de trabalhos
Primeiro lote: de 17/07/20 a 10/08/20 → R$ 35,00
Segundo lote: de 11/08/20 a 24/09/20 → R$ 45,00

Observações:
I.

Inscrições gratuitas para alunos participantes do programa de iniciação
científica, inscritos no edital 2019-2020 e que estejam em situação
regular.

II.

Cada inscrição no evento permite a submissão de 02 trabalhos
científicos.

III.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site do Sympla.

Inscrição como ouvinte
Será divulgada posteriormente no site do evento.

5. DATAS IMPORTANTES:
Data de início para a submissão de trabalhos 20/07/20;
Data limite para submissão de trabalhos 24/09/2020;

Data limite para inscrição no evento com submissão de trabalhos 24/09/2020;
Data limite para reenvio dos trabalhos corrigidos pelos autores 05/11/2020;
Data limite para inscrição no evento sem submissão de trabalho 12/11/2020.

6. CERTIFICAÇÃO:
Serão emitidos certificados de participação no evento como ouvinte, apenas
para participantes devidamente inscritos no evento. Os certificados de
apresentação dos trabalhos serão emitidos incluindo autores e coautores,
discriminando as modalidades em que foram apresentados.

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

Cada inscrição com direito a publicação, permite a submissão de até 2
(dois) trabalhos;

•

Cada trabalho poderá ter, no máximo, um autor principal e cinco
coautores;

•

É de responsabilidade do autor principal cadastrar os e-mails de todos
os coautores, além de apresentar a carta de ciência da submissão do
trabalho assinada por todos os coautores;

•

As inscrições para participação no evento estarão disponíveis a partir do
dia 17 de julho de 2020 na página do evento no site do UNIFACIG. Link
para a página do Seminário Cientifico: http://unifacig.edu.br/seminariocientifico/

•

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
dos autores.

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, que deverá ser escolhida no ato da inscrição (não podendo
ser alterada) e a pontuação está sujeita à participação nos dois dias do
evento obrigatoriamente (comprovada mediante listas de frequência);
Participação como autor ou coautor com aceite: Trabalho completo 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 (comprovada mediante listas de
frequência). 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 de trabalho completo
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.

•

Trabalhos não aprovados, mas com a participação do discente nos 02
dias do evento dará direito aos 02 pontos, e no caso de alunos
certificados pela FGV, a nota atribuída será 0,5 pontos.

•

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

