
 

 

 

 

NORMAS 

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

XXI ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIPAR 
 

27 e 28 de outubro de 2022 
 

O EVENTO 
 

Com o tema “Educação e Ciência: construindo redes de conhecimento”, o VI CICTI e XXI EAIC 
destacará que o processo educacional não pode parar e, ainda que remotamente, continua a disseminar 
o conhecimento e a nos fornecer a capacidade de pensar de forma crítica, de idealizar o futuro, de 
concretizar sonhos.   
 
O VI CICTI e XXI EAIC está agendado para os dias 27 e 28 de outubro de 2022 e será totalmente virtual. 
Serão aceitos resumos expandidos, resultantes de atividades de pesquisa e estudos de todas as áreas do 
conhecimento, com apresentação no formato de pôster vídeo e/ou webinar (live). 
 
Poderão ser submetidos para análise: resultados de pesquisas bibliográficas, documentais, de campo, de 
laboratório, entre outras. Os resultados de pesquisas poderão ser submetidos em sua totalidade ou 
parciais. Também poderão ser submetidos trabalhos de revisão bibliográfica. 
 
Neste ano, também contaremos com Conferência Master e Módulos Temáticos abordando diversos 
assuntos, inclusive com a participação de palestrantes estrangeiros. 
 

 
INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES 

 

Para submeter o trabalho (resumo expandido e vídeo), o participante deverá, necessariamente, 
inscrever-se no VI Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e XXI Encontro Anual 
de Iniciação Científica da UNIPAR. 

 
A inscrição dá direito ao participante de navegar por todos os pôsteres vídeos exibidos no site do evento 
e interagir em chats com os autores. Assistir aos módulos temáticos, conferência máster, sessões de 
webinar (live) dos trabalhos aprovados com louvor e, assistir à conferência de abertura online. 

 
Ainda, é permitido ao participante inscrito, enviar até 2 (dois) trabalhos (resumo expandido e vídeo) 
como primeiro autor, e para cada trabalho, o limite de autores deverá ser 6 (seis), contando o autor 
principal e orientador. 

 
Na submissão do trabalho o participante poderá optar por concorrer à apresentação de trabalho com 
louvor. O trabalho com louvor aceito após avaliação ad hoc além de ser disponibilizado no formato de 
pôster vídeo (exibido no site do congresso), também será apresentado em sustentação oral no webinar 
(live), conforme o grupo e horário publicado na programação. 

 



 

 

 

Todos os trabalhos submetidos e aprovados para apresentação no VI CICTI e XXI EAIC estarão 
disponíveis no formato pôster vídeo e os autores deverão estar logados nos dias 27 e 28 de outubro para 
interagir com os participantes via chat. 

 

INSCRIÇÃO 
 

Os participantes inscritos deverão ler cuidadosamente as instruções presentes no item Envio de 
trabalhos, preparação de resumos e vídeos constantes nas normas antes de submeter o trabalho para 
avaliação. 

 
Poderão se inscrever alunos da educação básica, acadêmicos de graduação, alunos de pós-graduação, 
docentes, profissionais e demais interessados. 
 
Para efetuar a inscrição acesse o portal da UNIPAR, Evento: “VI Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação e XXI Encontro Anual de Iniciação Científica da UNIPAR”. 

 
Após o preenchimento do formulário de inscrição, estará disponível para impressão o boleto para 
pagamento. Não serão aceitos depósitos, DOC ou outras formas de transferência bancária. 

 
As inscrições, como participante, poderão ser efetuadas no período de 24 de maio a 26 de outubro de 
2022 (até as 22h00). 

 
Entretanto, a data limite para inscrição e pagamento do boleto para submissão do trabalho (resumo 
expandido e vídeo) será até dia 26 de agosto de 2022. O sistema abrirá a opção de envio de trabalhos 
após 24 horas do pagamento do boleto bancário. O trabalho (resumo expandido e vídeo) deverá ser 
encaminhado para avaliação até 23h59min do dia 31 de agosto de 2022. 

 
O autor que submeter o trabalho (resumo expandido e vídeo) será considerado automaticamente como 
PRIMEIRO AUTOR. Esses dados não poderão ser alterados após o envio. Informamos que os Anais, 
bem como declaração de apresentação serão organizados de acordo com as informações descritas na 
inscrição e NÃO poderão ser alteradas. 

 
Os trabalhos serão publicados em ANAIS, com ISSN 2525-5967, que será disponibilizado online. 

 
 
TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Consulte a tabela a seguir com os valores diferenciados da taxa de inscrição, conforme a data de 
pagamento: 

CATEGORIA DO PARTICIPANTE Até 26/08 Até 07/10 Até 26/10 

Discentes da UNIPAR R$ 15,00 R$ 20,00 R$ 30,00 

Discentes de outras Instituições R$ 15,00 R$ 20,00 R$ 30,00 

Docentes da UNIPAR R$ 15,00 R$ 20,00 R$ 30,00 

Docentes de outras Instituições R$ 15,00 R$ 20,00 R$ 30,00 

Profissionais/ Técnicos/ Outros R$ 15,00 R$ 20,00 R$ 30,00 



 

 

 

OBS 1: Data limite para realização da inscrição para submissão de trabalhos: 26/08/2022. OBS 2: O Envio 
do trabalho (resumo expandido e vídeo), impreterivelmente, até 31/08/2022. 

Não haverá, em qualquer momento, cancelamento ou transferência de inscrição para outro participante, 
bem como NÃO haverá devolução da taxa de inscrição após compensação bancária. 

 
ATIVIDADES CIENTÍFICAS 

 

Todas as atividades Científicas, inclusive o envio de trabalho (resumo expandido e vídeo) para o VI 
CICTI e XXI EAIC, serão divididas por grupos, conforme tabela a seguir: 

 
GRUPO 1: BIOLÓGICAS E AFINS GRUPO 2: SAÚDE 

 
 
 
 
 

Ciências Biológicas e Afins 

- Biologia Geral 
- Bioquímica e Biofísica 
- Botânica 
- Farmacologia 
- Genética 
- Imunologia 
- Medicina Veterinária 
- Microbiologia e 
Parasitologia 
- Morfologia e Fisiologia 
- Zoologia e Ecologia 
- Zootecnia e Recursos
Pesqueiros 

 
 
 
 
 

Ciências da Saúde 

 

- Biomedicina 
- Educação Física 
- Enfermagem 
- Estética e Cosmética 
- Farmácia 
- Fisioterapia 
- Medicina 
- Nutrição 
- Odontologia 
- Saúde Coletiva 

GRUPO 3: HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS GRUPO 4: EXATAS, TECNOLÓGICAS E AFINS 

 
 
 
 
Ciências Humanas 

- Antropologia e 
Arqueologia 
- Ciências Política e 
Relações Internacionais 
- Educação 
- Filosofia e Teologia 
- Geografia 
- História 
- Psicologia 
- Sociologia 

 
 
 
 
Ciências Exatas e da Terra 

 
 
- Astronomia e Física 
- Ciências da Computação 
- Geociências 
- Matemática, Probabilidade 
e Estatística 
- Química 

 
 
 
 
 
Ciências Sociais Aplicadas 

- Administração, Ciências 
Contábeis e Turismo 
- Arquitetura e Urbanismo 
- Comunicação 
- Desenho Industrial e de 
Projetos 
- Direito 
- Economia 
- Moda 
- Planejamento Urbano e 
Regional, e Demografia 
- Serviço Social 

 
 
 
 
 
 
Engenharias e Afins 

 
 
- Ciência de Alimento 
- Engenharia Agronômica 
- Engenharia Ambiental 
- Engenharia Civil 
- Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica 
- Engenharia Elétrica 
- Engenharia Mecânica 
- Engenharia Mecatrônica 
- Engenharia Química 

Linguística, Letras e Artes 
- Artes e Música 
- Letras e Linguística 



 

 

 

1. Pôster Vídeo 
As sessões de pôster vídeo serão realizadas no site do evento e estarão disponíveis para todos os 
participantes inscritos. Nos dias 27 e 28 de outubro, todos os participantes deverão acessar, com seu 
login e senha e interagir pelo chat com pelo menos 03 (três) trabalhos apresentados, para validação 
de frequência e posterior emissão de certificado. Os pôsteres vídeos dos trabalhos aprovados após 
avaliação pelos consultores ad hoc estarão organizados no site por grupos, áreas e subáreas, conforme 
tabela acima. 
É responsabilidade dos autores dos trabalhos acessar, com seu login e senha e responder, pelo chat, 
possíveis interações dos demais participantes que assistiram seu pôster vídeo. Não será determinado 
um horário para essa interação, contudo, caberá ao participante, nos dias do evento, acessar o endereço 
a fim de responder possíveis questionamentos direcionados à sua apresentação (pelo site). 
Destacamos ainda, que para emissão de certificados, será exigida a interação com pelo menos 03 
(três) trabalhos apresentados, bem como a resposta online aos possíveis questionamentos ao seu 
trabalho. 

 
2. Webinar (Live - Comunicação Oral com louvor) 
Para participação nas sessões da Webinar (Live - Comunicação Oral), os participantes ao inscreverem 
seu trabalho deverão indicar, na inscrição, o interesse de concorrer à apresentação de trabalho 
com louvor. Essa modalidade consiste numa sustentação oral (apresentação remota ao vivo), por meio 
lives realizadas por subárea durante o período de realização do evento e conforme programação. 
A Comissão avaliadora do evento, selecionará, dentre os inscritos para essa modalidade, os melhores 
trabalhos. A lista com os trabalhos aprovados para esta modalidade será divulgada até dia 14 de 
outubro de 2022. 
Os trabalhos selecionados receberão, além da certificação de apresentação do trabalho via Pôster 
vídeo, também uma declaração de honra ao mérito. 
No dia indicado para a apresentação, o autor aprovado para apresentação com louvor deverá estar 
logado no site e acessar o link da sala remota. A sustentação oral deverá ser realizada no tempo 
máximo de 15 minutos, podendo ocorrer a arguição por igual período. As apresentações deverão ser 
realizadas em Língua Portuguesa. 
Os demais participantes poderão assistir à apresentação acessando o link da sala remota que estará 
disponível no site. A arguição será realizada por avaliadores convidados, os demais participantes 
poderão interagir, via chat. 
 
3. Módulos Temáticos 
Os Módulos temáticos serão compostos por um coordenador que conduzirá a apresentação de 2 (duas) 
miniconferências de 40 minutos cada que serão proferidas por pesquisadores convidados. Em 
seguida, haverá o tempo de 10 minutos para cada palestrante discutir as dúvidas. 
 
4. Conferência Máster 
A Conferência Máster será composta por quatro coordenadores e quatro palestrantes internacionais 
convidados. Os palestrantes terão aproximadamente 50 minutos para explanar o assunto. Ao final da 
fala dos quatro palestrantes o coordenador conduzirá blocos de perguntas durante o período de no 
máximo 1 hora. Todos os palestrantes da conferência poderão ter o uso da palavra para responder as 
perguntas realizadas.  
OBS: Haverá a participação de palestrantes estrangeiros que poderão apresentar em português, 



 

 

 

espanhol ou inglês. Informamos que NÃO será disponibilizado o serviço de tradução simultânea. 
 
5. Conferência de Abertura 
A conferência de abertura ocorrerá no dia 27 de outubro (quinta-feira), com início às 19h00min. A 
solenidade e palestra de abertura serão realizadas remotamente. 
Para acompanhar a atividade via online e validar a frequência, o participante inscrito deverá acessar 
com seu login e senha a página do evento e assistir à Conferência de Abertura até o final. 

 

PREPARAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 
 

IMPORTANTE: Os resumos poderão ser submetidos em português, espanhol ou inglês, 
entretanto, resumos submetidos com múltiplos erros ortográficos e gramaticais serão 
sumariamente rejeitados. 
Para enviar seu resumo pelo Sistema Eletrônico, o autor deve informar: 

a) Título (completo e sem abreviações - máximo 140 caracteres com espaços); 
b) Autor e coautores (não abreviar os nomes); 
c) Orientador; 

 
A ordem e a grafia dos nomes dos autores serão utilizadas para a confecção dos Anais e 
Declaração de apresentação do Pôster Vídeo. 

 
d) Instituição de origem (afiliações – máximo 800 caracteres com espaços); 
e) Área e Subárea do Conhecimento em que se enquadra o resumo (com essas informações, 
o trabalho será enviado para avaliação dos consultores Ad Hoc e também será distribuído para 
apresentação na forma de painel); 
f) Corpo do trabalho (máximo 5.200 caracteres com espaços): 

 
* Para trabalhos de revisão, escrever os subtítulos em negrito com a primeira letra maiúscula: 
Introdução, Objetivo, Desenvolvimento e Conclusão; 
 
* Para relato de caso escrever os subtítulos em negrito com a primeira letra maiúscula: 
Introdução, Relato do caso, Discussão e Conclusão. 
 
* Para outros tipos de pesquisa escrever os subtítulos em negrito com a primeira letra maiúscula: 

Introdução, Objetivo, Material e métodos, Resultados, Discussão e Conclusão. 
 
Obs.: Quando os experimentos que compõem o resumo envolvam animais ou seres humanos, 
obrigatoriamente, adicionar aprovação (protocolo, processo, número) do Comitê de Ética Institucional. 

 
g) As referências devem ser de acordo com a ABNT (NBR 6023/2018), modelo 
disponibilizado no site do evento (2.000 caracteres com espaços); 
h) Não será permitida a inserção de gráficos e tabelas no resumo (poderão ser incluídas no 
pôster vídeo); 
i) As citações (no corpo do resumo) devem seguir as normas ABNT, 2002 (NBR 10520): “Nas 
citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, incluído na sentença devem ser em letras 



 

 

 

maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre parênteses devem ser em letras 
maiúsculas”. 
j) Os nomes científicos devem estar em itálico. 

Obs.: Para contagem dos caracteres deverão ser incluídos os espaços. 

 

PREPARAÇÃO DO VÍDEO 
 

IMPORTANTE: Os vídeos deverão ser submetidos em Língua Portuguesa. Destaca-se que 
vídeos que não atenderem às normas abaixo serão rejeitados. 

 
Para enviar seu pôster vídeo pelo Sistema Eletrônico, o autor deve estar de acordo com estas 
configurações: 

a) duração máxima: 5 minutos 
b) orientação: paisagem (horizontal) 16:9 

 
COMO CRIAR UM CANAL E COLOCAR UM VÍDEO NO YOUTUBE 
✓  Faça login no YouTube em um computador ou no site para dispositivos móveis; 
✓  Você será redirecionado para uma página na qual poderá usar uma conta Google (como um 
Gmail, se você tiver) ou então criar uma nova clicando em Criar conta (Para discentes e docentes da 
UNIPAR que já têm uma conta google, sugerimos que use essa conta para subir o vídeo para o 
Youtube); 
✓  Depois de fazer o login ou criar uma nova conta, acesse a página inicial do YouTube e clique na 
sua foto no canto superior direito ou no ícone de novo usuário; 
✓  Se você tiver, deve clicar em Seu canal; 
✓  Se você ainda não tem um canal, verá uma mensagem para criar um; 
✓  O YouTube te direcionará para uma página na qual você criará o canal; 
✓  Crie um canal usando o seu nome e a imagem da sua Conta do Google; 
✓  Pronto! O seu canal no YouTube está criado; 
✓  Depois que o seu canal estiver pronto, pode publicar o seu vídeo. É só clicar no ícone (formato 
de câmera) no canto superior direito, perto da foto do seu canal, e depois em Enviar vídeo; 
✓  Após esses procedimentos, basta selecionar o arquivo que você quer e preencher: título, descrição 
e definir a miniatura (ou thumbnail). 

 
IMPORTANTE: Os vídeos deverão ser publicados de MODO PÚBLICO. 

 
Após a conclusão do envio do vídeo no seu canal do YouTube, é gerado um link (URL). Este link deverá 
ser inserido na submissão do trabalho no local indicado na inscrição. 

 
DICAS PARA A GRAVAÇÃO DE VÍDEOS 

 
Equipamento e cenário 
Use um smartphone, notebook ou câmera (se disponível). 
Dê preferência a um equipamento que você tem familiaridade e conhece as funções. 
Evite gravar segurando seu celular ou câmera. Prefira usar um suporte, a fim de evitar instabilidade da 
imagem. 



 

 

 

Faça seu vídeo na orientação HORIZONTAL (paisagem). 
Escolha um espaço que possa ser usado/preparado como cenário. O local de gravação deve ser de 
preferência um ambiente claro ou um local que possa ser bem iluminado. 

Tempo e Enquadramento 
Os vídeos devem ter no máximo 5 minutos. 
Posicione-se proporcionalmente na tela do celular, notebook ou câmera. Você pode escolher aparecer 
de corpo inteiro, da cintura para cima ou do peito para cima. Atenção para não ficar muito próximo 
da câmera, mostrando apenas o seu rosto. 
Caso queira inserir textos na imagem, dê preferência ao lado direito da tela. 
Faça seu vídeo na horizontal (paisagem), esse tipo de vídeo pode ser postado com qualidade em qualquer 
rede social, caso necessário, e em outras plataformas. 
Peça ajuda a alguém para lhe enquadrar, caso use a câmera principal do celular e mantenha o aparelho 
sobre uma base, com auxílio de um tripé ou suporte para câmeras e celulares ou em cima de objetos 
como livros, móveis, entre outros objetos que possam servir como suporte. 

 
Edição 
Se necessário, é possível realizar a edição dos vídeos e pode ser realizada pelo celular, por meio de 
aplicativos, ou em computadores usando softwares específicos para a edição. Você deve usar um 
aplicativo ou software que tenha maior familiaridade. 
Existem várias opções de programas para iniciantes, softwares simples e gratuitos nos quais se pode 
alcançar bons resultados. Exemplos: Aplicativos para smartphone: Inshot, Magisto, Filmora, VSCO. 

 
Editores para Desktop: 
ActivePresenter; Camtasia Studio; YouTube Video Editor; Shotcut; Lightworks; Cyberlink 
PowerDirector; IMovie; OCam; Screenflow; Movavi Video Editor; Windows Movie Maker, Adobe 
Premiere, Sony Vegas. 

 
DATA DE ENVIO DO TRABALHO (RESUMO EXPANDIDO E VÍDEO) 

 

Data limite: até dia 31 de agosto de 2022, 23h59min. 
 
Fique atento: O sistema abrirá a opção de envio de trabalhos somente após 24 horas após a 
compensação bancária da taxa de inscrição. O trabalho (resumo expandido e vídeo) deverá ser 
encaminhado para avaliação até 23h59min do dia 31 de agosto de 2022. Portanto, a inscrição e o 
pagamento do boleto deverão ocorrer até o dia 26 de agosto de 2022. 

 
Para os acadêmicos PIBIC/UNIPAR, o sistema permitirá o envio de trabalho(s) sem a compensação 
bancária, visto que o valor da inscrição será deduzido do valor a ser recebido da bolsa do mês de 
setembro de 2022. 
OBS: Será descontado o valor referente ao pacote escolhido pelo aluno PIBIC. 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O ENVIO DO TRABALHO (RESUMO EXPANDIDO E VÍDEO) 
 

Serão aceitos trabalhos com resultados completos ou preliminares, portanto não serão aceitos 
projetos ou propostas de pesquisa ainda não iniciadas. 



 

 

 

 
Cada autor inscrito pode submeter e apresentar no MÁXIMO 2 (dois) resumos/vídeos como primeiro 
autor. Trabalhos com mais de 6 (seis) autores (contando com o autor e orientador) serão indeferidos. 

 
Os resumos e vídeos deverão ser enviados exclusivamente por via eletrônica, no portal da UNIPAR 
(www.unipar.br), no banner “VI Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e XXI 
Encontro Anual de Iniciação Científica da UNIPAR”. 

 
Cumpre ressaltar que o envio do resumo representa um compromisso definido do(s) autor(es) em 
apresentar o trabalho, se aceito, durante o evento. 

 
IMPORTANTE: Não deve ser enviado mais de um resumo baseado em um mesmo trabalho de 
investigação. A submissão de resumos com resultados semelhantes e somente com primeiros autores 
diferentes não será aceita. A Comissão Científica e os Consultores Ad Hoc, estarão trabalhando com 
rigor nas avaliações, garantindo o controle do número e qualidade dos resumos a serem aprovados 
para apresentação como pôster vídeo no Evento. 

 
O VI CICTI e XXI EAIC estimula que os orientadores ou coorientadores participem dos chats, 
acompanhando os seus acadêmicos. 

 
OBS: Todos os resumos e vídeos enviados deverão ser validados, no sistema eletrônico, pelo 
orientador do trabalho. Sem essa validação o trabalho NÃO será encaminhado para o comitê 
avaliador. 

 
AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Após inserir o resumo e vídeo no sistema o autor deverá enviar para o orientador, responsável por validar 
o trabalho, para encaminhar à comissão organizadora. 

 
✓  O prazo do envio do resumo e vídeo pelo orientador será impreterivelmente até o dia 01 de 
setembro de 2022. 
✓  Os resumos e vídeos serão enviados pela comissão organizadora para avaliação de consultores 
Ad Hoc. 
✓  O autor responsável (inscrito) obterá informações referentes ao(s) trabalho(s) enviado(s) na 
página online do evento. Acesse o portal da UNIPAR (www.unipar.br), clique no banner “VI 
Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e XXI Encontro Anual de Iniciação 
Científica da UNIPAR”, clique em: “SUBMISSÃO E ENVIO DE TRABALHOS”, e entre com seu 
login e senha). 

 
Obs.: é de responsabilidade do autor o acompanhamento da situação do trabalho enviado na página do 
evento. A Comissão organizadora não se responsabiliza pelo cadastro errado de e-mail do sistema ou 
por motivo de falha operacional o autor não receber notificação via e-mail. Assim, é obrigatório que 
o autor acesse a página do evento para verificar a situação do resumo /vídeo enviado. 

 
✓  O autor responsável (inscrito) pelo trabalho com parecer “FAZER CORREÇÕES” deverá 
proceder às correções solicitadas e reenviá-lo por meio do Sistema Eletrônico imediatamente, dentro 



 

 

 

do prazo máximo de 48 horas; 
✓  Informamos que a não realização das correções do trabalho, no prazo estipulado, acarretará no 
indeferimento do trabalho; 
✓  Informações sobre os trabalhos com parecer “APROVADO” ou “REJEITADO INDEFERIDO”, 
estarão disponíveis até o dia 03 de outubro de 2022, na página online do evento. 
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NA FORMA DE PÔSTER VÍDEO 

 

✓  Todos os trabalhos serão apresentados na forma de PÔSTER VÍDEO; 
✓  Os pôsteres vídeos aprovados estarão disponíveis para todos os participantes inscritos; 
✓  Nos dias 27 e 28 de outubro, todos os participantes deverão acessar, com seu login e senha e 
interagir pelo chat com pelo menos 03 (três) trabalhos apresentados, para validação de frequência e 
posterior emissão de certificado; 
✓  Os autores dos trabalhos deverão acessar, com seu login e senha e responder, pelo chat, possíveis 
interações dos demais participantes que assistiram ao seu pôster vídeo; 
✓  Não será determinado um horário para essa interação, contudo, deverá ocorrer nos dias do 
evento; 
✓  Para emissão de certificados, será exigida dos participantes, a interação via chat com pelo menos 03 
(três) trabalhos apresentados, e dos autores a resposta online aos possíveis questionamentos ao seu trabalho. 

 
SUSTENTAÇÃO ORAL DOS TRABALHOS APROVADOS COM LOUVOR QUE SERÃO 
APRESENTADOS EM WEBINAR (LIVE) 

 

✓  Os trabalhos aprovados com louvor, além da apresentação na forma de pôster vídeo, serão 
apresentados no formato de sustentação oral remota (live); 
✓  Para participação nas sessões da Webinar (Live), os participantes ao inscreverem seu trabalho 
deverão indicar, na inscrição, o interesse de concorrer à apresentação de trabalho com louvor; 
✓  A Comissão avaliadora do evento, selecionará, dentre os inscritos para essa modalidade, os melhores 
trabalhos. A lista com os trabalhos aprovados para esta modalidade será divulgada até dia 14 de outubro de 
2022; 
✓  Os trabalhos selecionados receberão, além da declaração de apresentação do trabalho via Pôster 
vídeo, também uma declaração de honra ao mérito; 

✓  No dia indicado para a apresentação, o autor aprovado para apresentação com louvor deverá estar 
logado no site e acessar o link da sala remota. A sustentação oral deverá ser realizada no tempo 
máximo de 15 minutos, podendo ocorrer a arguição por igual período. As apresentações deverão ser 
realizadas em Língua Portuguesa; 
✓  Os demais participantes poderão assistir à apresentação acessando o link da sala remota que 
estará disponível no site. A arguição será realizada por avaliadores convidados, os demais participantes 
poderão interagir, via chat. 

 
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NA FORMA DE PÔSTER VÍDEO E WEBINAR 
(LIVE) PARA ACADÊMICOS PEBIC/UNIPAR 

 

✓  Os acadêmicos participantes do PEBIC/UNIPAR deverão apresentar os trabalhos na forma de 
PÔSTER VÍDEO E WEBINAR (LIVE); 
✓  O local no site e horário da apresentação (estará disponível na página do evento), até o dia 14 de 



 

 

 

outubro de 2022. 
 
DECLARAÇÃO E CERTIFICADO 

 

A declaração de apresentação do pôster vídeo, constando o título do trabalho e o nome de todos os 
autores conforme encaminhados pelo Sistema Eletrônico, será disponibilizada a partir do dia 21 de 
novembro de 2022, no link: https://certificados.unipar.br/. 
Obs.: somente será fornecida a declaração online para os Autores/Coautores que, mediante 
acesso com login e senha, responderam no chat as interações realizadas com o seu trabalho, bem 
como realizaram interações com pelo menos 03 (três) participantes diferentes. 

 
Cada participante terá acesso ao certificado de participação no Evento, a partir do dia 28 de 
novembro de 2022, no link: https://certificados.unipar.br/. O participante deve acessar o site do 
evento, onde estará disponível o certificado para impressão, desde que tenha sido comprovada a sua 
participação. A frequência será registrada mediante o acesso com o login e senha do evento, 
computando-se, no mínimo, 03 (três) interações entre os participantes. 

 
Acadêmicos participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e 
acadêmicos do Programa Externo de Bolsas de Iniciação Científica (PEBIC) para recebimento do 
certificado de participação precisam participar dos 5 (cinco) períodos do evento (100% de frequência). 
Acadêmicos participantes do Programa de Iniciação Científica (PIC) para recebimento do certificado 
de participação precisam participar de no mínimo 3 (três) períodos do evento (60 % de frequência). 

 
Acadêmicos participantes do Programa Externo de Bolsas de Iniciação Científica para     o Ensino 
Médio (PEBIC- EM) para recebimento do certificado de participação precisam participar de no 
mínimo 3 (três) períodos do evento (60 % de frequência). 

 
Informamos que haverá controle de frequência em todos os horários por meio do acesso ao site dos 
participantes pelo login e senha. 
 

PREMIAÇÃO – HONRA AO MÉRITO   
 

Todos os trabalhos apresentados com louvor durante o VI CITCI e XXI EAIC receberão declaração 
de honra ao mérito. 
 

 
 

Umuarama, 24 de maio de 2022. 
 

Comissão Organizadora do Evento 
Coordenadoria de Pesquisa e Extensão - COPEX 


