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XV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

O XV Seminário de Iniciação Científica será um evento exclusivamente on- 
line e está programado para os dias 08, 09 e 10 de novembro de 2022. 
Por meio deste, espera-se aproximar o suporte das evidências científicas 
desenvolvidas em pesquisas ao seu desenvolvimento na prática.  

Os alunos do Centro Universitário de Lavras (Unilavras), assim como alunos de 
outras instituições, poderão participar através de apresentações orais ou de 
apresentações de painéis envolvendo temas de diferentes cursos. 
As modalidades de apresentação serão:  

• Pesquisa Apresentação Oral 
• Pesquisa Painel 
• Revisão Sistemática ou de Literatura Apresentação Oral  
• Revisão Sistemática ou de Literatura Painel 
• Relato de Caso Clínico Apresentação Oral 
• Relato de Caso Clínico Painel  

As apresentações ocorrerão de forma simultânea em salas separadas de acordo 
com a área envolvida. 

Os resumos dos trabalhos serão publicados na Revista Científica Pro Homine, 
portanto, estes devem ter sido submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) ou (CEUA).  

 

INSCRIÇÕES: 12 de setembro a 21 de outubro de 2022 através do link: 
https://forms.office.com/r/0yXqfxDQM6 
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Ou utilizando o QRCODE:  

 

 

Os horários das apresentações e as respectivas salas serão divulgadas uma 
semana antes do início do evento.  

 

Normas para as Apresentações  

A) Instruções para submissão de trabalhos  

O período de SUBMISSÃO DE RESUMOS será de 12/09/2022 a 21/10/2022.  

O resumo deverá conter o título, nome e ordem dos autores (máximo 6 autores), 
nome do curso e da instituição, tipo de trabalho (pesquisa/revisão sistemática, 
revisão de literatura ou caso clínico) e área.  

As apresentações poderão ser realizadas na forma ORAL ou PAINEL. Cada 
autor poderá apresentar no máximo dois trabalhos. Desta forma, é possível 
apresentar dois trabalhos na modalidade oral, dois na modalidade painel ou um 
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em cada modalidade. Na qualidade de co-autor (isto é, não apresentador), o 
participante pode estar presente em inúmeros trabalhos, não havendo um limite.  

B) Normatização dos trabalhos científicos  

O resumo deve seguir o seguinte padrão:  

Título: em negrito, fonte ARIAL, tamanho 12, espaçamento de 1,5, máximo de 
120 caracteres (com espaço), com todas as letras maiúsculas (caixa alta), e sem 
ponto final.  

Autores: O apresentador do trabalho deve ser o primeiro autor. São permitidos 
no máximo seis (6) autores por trabalho, incluindo o apresentador. O último 
sobrenome deve ter apenas a primeira letra maiúscula (caixa alta), seguido das 
iniciais dos prenomes, que devem ter letras maiúsculas (caixa alta) e seguidas 
de ponto final. Ex: Garcia, N.G.  

Atenção: os sobrenomes que são acompanhados de grau de parentesco devem 
ser inseridos primeiramente pelo sobrenome e depois seguido do grau de 
parentesco. Ex: Silva Filho; Almeida Júnior; Ferreira Neto; Ponce Sobrinho  

Instituições: O nome do curso e da instituição de origem de cada autor devem 
ser indicados com números exponenciais e com a legenda logo abaixo dos 
autores, como pode ser visto no exemplo de resumo abaixo.  

Resumo: em português, máximo de 2000 caracteres (com espaço), fonte ARIAL, 
tamanho 11, com espaçamento simples, justificado e deverá conter:  

(1) Pesquisa/Revisão Sistemática (com ou sem meta-análise): introdução 
(opcional), objetivos, métodos, resultados e conclusão.  

(2) Caso clínico: introdução (opcional), relato do caso, discussão e conclusão.  

Fomento: Pibic Unilavras, CNPq, Fapemig (se aplicável) Número do CEP ou 
CEUA: ex: (CAAE:37946620.0.0000.5116).  

Descritores/palavras-chave: 3-6 descritores indexados no Decs 
(https://decs.bvsalud.org).  
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ATENÇÃO: Não serão permitidas quaisquer alterações relacionadas ao resumo 
após a submissão.  

O NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS IMPLICARÁ AUTOMATICAMENTE NA 
REJEIÇÃO DO TRABALHO E CONSEQUENTEMENTE NA SUA NÃO 
PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO CONGRESSO.  

Template do resumo disponível para download: 

Template - Resumo.docx 

C) Apresentações  

As apresentações dos trabalhos serão realizadas de forma Online através da 
Plataforma Colaborativa Microsoft Teams, com data, horário e salas previamente 
estabelecidos.  

MODALIDADE PAINEL  

As apresentações na forma de PAINEL deverão durar de 5-10 minutos, com mais 
5 minutos de arguição, caso a banca julgue necessário. O apresentador deverá 
seguir as seguintes normas:  

✓ Enviar o arquivo da sua apresentação (painel) no formato Pdf, Power Point, 
ou Jpeg, no e-mail do Setor de Pesquisa (coordpesquisa@unilavras.edu.br) até 
dia 04 de novembro de 2022.  

✓ O apresentador deverá estar presente na sala no dia e horário estipulados 
anteriormente.  

✓ Durante o momento da apresentação e arguição o candidato deverá ligar o 
microfone e a câmera.  

✓ FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO ligar o microfone e a câmera durante as 
demais apresentações.  

✓ Não extrapolar o tempo máximo.  
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O apresentador será avaliado em relação à postura, tempo de apresentação, 
conhecimentos científicos, métodos científicos ou clínicos aplicados, 
apresentação e interpretação dos resultados e concordância do resumo com o 
que foi apresentado.  

Orientações para elaboração do painel: 

Orientações para elaboração do Painel.pdf 
 

O template do painel está disponível para download: 

Template Painel.pptx 
 

MODALIDADE ORAL  

As apresentações na forma de ORAL deverão durar entre 10-15 minutos, com 
mais 10 minutos de arguição, caso a banca julgue necessário.  

O apresentador deverá seguir as seguintes normas:  

✓ Enviar o arquivo da sua apresentação (painel) no formato Pdf ou Power Point, 
no e-mail do Setor de Pesquisa (coordpesq@unilavras.edu.br) até dia 04 de 
novembro de 2022.  

✓ O apresentador deverá estar presente na sala no dia e horário estipulados 
anteriormente. 
✓ Durante o momento da apresentação e arguição o candidato deverá ligar o 
microfone e a câmera.  

✓ FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO ligar o microfone e a câmera durante as 
demais apresentações.  

✓ Não extrapolar o tempo máximo.  

O apresentador será avaliado em relação à postura, tempo de apresentação, 
conhecimentos científicos, métodos científicos ou clínicos aplicados, 
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apresentação e interpretação dos resultados e concordância do resumo com o 
que foi apresentado.  

O template da apresentação está disponível para download: 

Template apresentacao ORAL.pptx 

O não envio da apresentação e/ou a ausência do inscrito no horário 
agendado, desclassificará o trabalho e implicará na sua não publicação na 
Revista Científica Pro Homine.  

D) Certificados e Publicação dos resumos  

Os trabalhos que forem devidamente apresentados, receberão os certificados 
comprobatórios e terão seus resumos publicados na Revista Científica Pro 
Homine.  

Os certificados serão enviados via e-mail em até 1 semana após o evento.  

O melhor trabalho em cada área e modalidade de apresentação será premiado 
e receberá um certificado de menção honrosa.  
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