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CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ 

PRÓ-REITORIA DE PÓS – GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

COORDENADORIA DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A Coordenadoria do Programa de Iniciação Científica (PIC) junto à Pró-Reitoria de Pós 

Graduação, Extensão e Iniciação Científica apresenta o Edital de abertura de inscrições de trabalhos 

para o XII Encontro de Iniciação Científica e sugere uma leitura criteriosa deste documento, tendo 

em vista que a ausência do cumprimento de suas regras e normas levará à desclassificação dos 

requerentes. 

 

EDITAL PIC Nº 3/2018 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O XII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

(ENIC – 2018) 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2018 

 
                         

1. Definição  

1.1. O ENIC é um evento realizado anualmente que tem como objetivo divulgar os resultados 

dos projetos de pesquisas realizados pelo programa de iniciação científica (PIC) deste Centro 

Universitário.  

1.2.O ENIC será realizado no dia 08/12/2018 das 8 h às 13 h nas dependências da Unidade 

Central do Centro Universitário Barão de Mauá. Poderão se inscrever discentes ouvintes, autores de 

projetos de iniciação científica e autores de trabalhos de conclusão de curso (TCC). Os inscritos 

como autores de projetos de iniciação científica participarão de sessões de apresentação oral 

(opcional) e exposição de pôster e os autores de TCC participarão de sessão de exposição de pôster.  

 

2. Inscrições  

2.1. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site http://www.baraodemaua.br/, 

no período de 29/10/2018 a 11/11/2018.  

2.2. Para inscrição como autores de projetos de iniciação científica, são elegíveis 

discentes de graduação do Centro Universitário Barão de Mauá que tenham desenvolvido trabalhos 

de Iniciação Científica em 2018 pelo PIC.  

2.3.1. Para inscrever-se, o discente deve preencher todos os dados solicitados no formulário 

disponibilizado no site.  

2.3.2. A inscrição deverá ser realizada pelo discente, que será responsável juntamente com 

o orientador, pelas informações prestadas.  
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2.3.3. O discente poderá inscrever apenas um trabalho, com dois autores (discente e 

orientador), e no máximo dois colaboradores.  

2.3.4. Além do preenchimento dos dados do formulário, deverá ser enviado um arquivo em 

formato PDF, contendo o artigo do trabalho, para o e-mail: enic@baraodemaua.br. As orientações 

para redação e formatação do artigo constam do Apêndice I deste Edital.  

2.3.5. Artigos que estejam fora do padrão solicitado não serão aceitos, e a inscrição não será 

validada, podendo os autores, após notificação, fazerem as devidas correções dentro do prazo 

estipulado pela comissão.  

2.3.6. O título do trabalho deverá ser o mesmo no formulário de inscrição, no artigo e no 

pôster.  

 

2.4. Cada curso de graduação do Centro Universitário Barão de Mauá poderá submeter até 

2 (dois) trabalhos de conclusão de curso. As inscrições de autores de trabalhos de conclusão de 

curso (TCC) serão realizadas pela coordenação do curso ou por membro do núcleo docente 

estruturante (NDE), que deverão escolher os 2 (dois) TCC e enviar e-mail para 

enic@baraodemaua.br contendo os resumos dos trabalhos que serão apresentados. Os resumos 

deverão ser anexados individualmente em formato PDF. As orientações para redação e formatação 

do resumo constam do Apêndice III deste Edital. 

 

2.5. As inscrições de ouvintes serão realizadas apenas no site http://www.baraodemaua.br/, 

mediante o preenchimento de formulário específico. 

 

3. Divulgação dos trabalhos aceitos 

3.1. A divulgação dos trabalhos aceitos será feita por e-mail até o dia 27/11/2018. 

 

4. Apresentações dos trabalhos 

4.1. Os trabalhos serão apresentados no dia 08/12/2018 das 8 h às 13h nas dependências 

do Unidade Central do Centro Universitário Barão de Mauá. As salas em que serão realizadas as 

apresentações e a programação completa do evento serão divulgadas posteriormente no site 

http://www.baraodemaua.br/. 

 

4.2. As apresentações dos projetos de iniciação científica seguirão as seguintes normas: 

- Todos os trabalhos deverão participar da exposição de pôster. Durante o período de 

exposição, os autores deverão fazer uma breve apresentação do trabalho e serão arguidos pelos 

mailto:enic@baraodemaua.br
mailto:enic@baraodemaua.br
http://www.baraodemaua.br/
http://www.baraodemaua.br/
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docentes avaliadores. As orientações para formatação do pôster encontram-se no Apêndice II deste 

edital. 

- Os autores poderão, no ato da inscrição, optar por fazer também a apresentação oral de 

seu trabalho. Uma comissão de avaliadores selecionará apenas 8 trabalhos para apresentação oral. 

Cada autor de trabalho terá o tempo de até 10 minutos para fazer sua apresentação oral, apontando 

os aspectos mais relevantes da pesquisa realizada. No final das sessões de apresentações orais, os 

autores poderão responder a perguntas dos presentes. 

 

4.3. As apresentações dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) seguirão as seguintes 

normas: 

- A apresentação será feita com exposição de pôster. Durante o período de exposição, os 

autores deverão fazer uma breve apresentação do trabalho e serão arguidos pelos docentes 

avaliadores. As orientações para formatação do pôster encontram-se no Apêndice II deste edital. 

 

5. Avaliação dos projetos de Iniciação Científica 

5.1. Os trabalhos de iniciação científica serão avaliados por docentes do Centro Universitário 

Barão de Mauá convidados pela Comissão do PIC.  

5.2. A avaliação seguirá critérios estabelecidos em formulário específico, de forma que os 10 

discentes melhores avaliados, segundo esses critérios, serão premiados e certificados com menção 

honrosa. 

5.3. Serão considerados para a avaliação: a apresentação do trabalho na sessão de pôster e 

o artigo submetido para inscrição.  

5.4. Como critério para desempate será considerada a maior nota obtida na avaliação do 

artigo. 

 

6. Avaliação dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) 

6.1. Os trabalhos de conclusão de curso serão avaliados por docentes do Centro Universitário 

Barão de Mauá convidados pela Comissão do PIC.  

6.2. A avaliação seguirá critérios estabelecidos em formulário específico, de forma que os 5 

melhores trabalhos avaliados, segundo esses critérios, serão certificados com menção honrosa. 

 

7. Certificado 

7.1. Serão emitidos certificados de participação no ENIC para as quatro categorias: ouvintes, 

apresentação de pôster de TCC, apresentação de pôster de trabalhos de iniciação científica e 

apresentação oral de trabalhos de iniciação científica. 
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7.1. Apenas os autores presentes e inscritos no evento terão direito a receber certificado de 

apresentação dos trabalhos. Para que isto ocorra, deverão permanecer durante todo o horário 

exigido pela organização do evento. 

7.2. Apenas os presentes e inscritos no evento terão direito a receber certificado de ouvinte, 

mediante assinatura de lista de presença. Para que isto ocorra, deverão permanecer durante todo o 

horário exigido pela organização do evento. 

 

APÊNDICE I 
Instruções gerais para a elaboração do Artigo 

I. O artigo deverá conter entre 4 (quatro) e 8 (oito) páginas. 
II. O artigo deve ser dividido em: 

a. Título 
b. Autoria e Filiação 
c. Resumo 
d. Introdução 
e. Objetivos 
f. Métodos/Procedimentos 
g. Resultados e Discussões 
h. Conclusões 
i. Referências Bibliográficas 

III. O artigo deverá ser redigido em Português. 
IV. Deve ser utilizada a seguinte formatação: 

a. Tamanho A4 (210x297mm) 
b. Margem superior de 3,5 cm, inferior de 2,5 cm, esquerda de 2,5 cm, direita de 2,5 

cm 
c. Fonte Arial com espaçamento entre linhas simples 
d. Corpo do documento em duas colunas com exceção do Título, Autoria e Filiação 
e. Estilos: 

i. Títulos do trabalho: 12pt, negrito, centralizado 
ii. Seções: 12pt, negrito, alinhado à esquerda 
iii. Nomes: 12pt, negrito, centralizado 
iv. Faculdade/Universidade: 13pt, negrito, centralizado 
v. e-mail: 10pt, itálico, centralizado 
vi. parágrafos: Justificado, espaçamento simples, 10pt 
vii. Todas as tabelas devem ser numeradas e estar dentro das margens 

definidas. Os títulos das tabelas devem ser colocados acima da tabela, 
centralizados em relação à tabela, utilizando fonte de tamanho 9pt, sem 
negrito ou itálico. 

viii. Todas as figuras devem ser numeradas e estar dentro das margens 
definidas. Os títulos das figuras devem ser colocados abaixo da figura, 
centralizados em relação à figura, utilizando fonte de tamanho 10pt, sem 
negrito ou itálico. 

Atenção: é altamente aconselhável que os autores usem o template de artigo disponível em 
http://www2.baraodemaua.br/enic_anais/normas.html. O template possui as instruções em detalhes 
do estilo e formato que devem ser utilizados, além do mesmo estar estruturado de acordo com tais 
regras. 
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APÊNDICE II 
Instruções para a elaboração do Pôster 

 
Dimensões: Largura 90 cm 
                    Altura 100 cm 
Titulo: 
 
Autor (es): 
 
Colaborador (es): 
 
Orientador (a): 
 
Curso de Graduação: 
 
Conteúdo: Introdução, Objetivo, Materiais e Métodos, Resultados, Conclusões, Referências 

principais (conforme ABNT). 
 
- Utilizar fonte que permita a leitura do pôster a 1 m de distância. 

 
 
 
 

APÊNDICE III 
Instruções para a elaboração do Resumo de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 
O resumo deve ser redigido em parágrafo único, fonte tipo Arial, apresentado com o título em 

letras maiúsculas, tamanho da fonte 12, em negrito e centralizado. Abaixo do título deverá conter os 
nomes dos discentes e do orientador, também centralizados. A seguir colocar o curso de graduação 
e o nome da Instituição (Centro Universitário Barão de Mauá). O texto deve ser justificado, também 
em tamanho 12, com espaçamento de 1,5 cm e conter no máximo 250 palavras. Exemplo da 
formatação: 
 

TÍTULO 
AUTOR 1, AUTOR 2, ORIENTADOR 

Nome do Curso de graduação – Centro Universitário Barão de Mauá 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 


