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XVI Simpósio de Pesquisa e 
XX SEMIC - Seminário de Iniciação Científica da UNIFENAS 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS  

 
 

1. Apresentações: 

a) 25 a 29 de outubro de 2021. As apresentações dos 
trabalhos serão realizadas virtualmente pelo Google Meet. 
 

b) A programação das apresentações será divulgada nesta 
plataforma. 

 
2. Resumo: 

a) O resumo deverá conter: 
i. Objetivo 
ii. Materiais e métodos 
iii. Resultados ou Resultados Parciais ou Resultados 
Esperados 
iv. Conclusão 
v. Fonte financiadora 
vi. 3 (três) palavras chaves. 

 
b) Número mínimo de 300 palavras e máximo de 500 

palavras. 
c) Número máximo 7 autores por resumo. 
d) Sugerimos a confecção do resumo no Word e 

posteriormente copiar e colar no espaço destinado ao 
resumo. 
 

 
3. Taxa de inscrição: 

a) Participantes e/ou ouvintes: R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos) 
b) Para efetivar sua inscrição online, o(a) participante deve 

pagar a taxa de inscrição do evento, via pix ou cartão de 
crédito. 
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4. Ao pagar a inscrição, tanto na modalidade Apresentador 
de trabalho científico quanto Ouvinte, o acadêmico terá direito 
ao certificado, que contará créditos para Atividades 
Complementares (desde que participe ativamente). 
 
5. Local de inscrições: 
Pelo site: www.even3.com.br/SEMIC_UNIFENAS2021 
 

a) A efetivação da inscrição de cada resumo será realizada 
mediante pagamento da taxa de inscrição. 

 

b) Somente autores dos resumos que pagaram a taxa de 
inscrição terão direito certificado. 

 
 
6. Não é obrigatória a apresentação dos trabalhos com bolsa 
em andamento, porém, se inscritos deverão ser apresentados 
em forma de pôster virtual. 
 
7. O aceite dos trabalhos científicos dependerá da qualidade 
da pesquisa e da redação do resumo. 
 
8. As apresentações serão on line, via Google Meet. A 
programação estará disponível na página do evento: 
www.even3.com.br/SEMIC_UNIFENAS2021 
 
 
9. As apresentações com projetos de pesquisa em 
andamento, voluntária e TCC, terão a duração de 5 minutos 
reservando-se 5 minutos para perguntas pela comissão de 
avaliação. 
 
10. Segue link para acesso ao modelo do pôster: 
https://www.unifenas.br/semic/ 
 
 
11. As apresentações (confeccionado em slides) de projetos 
de pesquisa finalizados, projetos de dissertações e teses terão a 
duração de 10 minutos e mais 5 minutos para perguntas. 

http://www.even3.com.br/SEMIC_UNIFENAS2021
http://www.even3.com.br/SEMIC_UNIFENAS2021
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12. A lista de trabalhos aceitos pela Comissão 
Organizadora do XVI Simpósio de Pesquisa e XX SEMIC da 
UNIFENAS será publicada no link 
www.even3.com.br/SEMIC_UNIFENAS2021 
 
13. Os autores que tiverem seus trabalhos científicos 
selecionados, e não apresentados durante o evento, não 
receberão a certificação. 

 
 
 
 

 
O sucesso do evento depende da participação de acadêmicos e 

orientadores, divulgando e valorizando a qualidade da pesquisa na 
UNIFENAS. 
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