Regulamento

1. INSCRIÇÕES
Cada inscrição corresponde a somente um trabalho, que será entregue na forma de
artigo, conforme normas mais atuais da ABNT (sendo o texto elaborado conforme
NBR-14724 – 3a ed. – de 17/04/2011), para publicação científica, assim como
também deverá estar baseado nos moldes das Normas para TCC, disponível no site
da UNIFIO e também no modelo disponível no site do Congresso:
http://www.cic.fio.edu.br/. Todos os trabalhos deverão ser apresentados pelo(s)
participante(s) na forma de artigo completo no ato da Inscrição, que deve ser
realizada para quem for apresentar trabalho a partir do dia 25/04/2019 até o dia
10/09/2019.

Durante os dois dias do evento (entre os dias 17 e 18 de Outubro de 2019), o
trabalho deverá ficar exposto painel de 90 cm de largura por 120 cm de altura, que
deverá permanecer em exposição na sessão de painéis do evento. IMPORTANTE:
SOMENTE SERÃO CERTIFICADOS OS TRABALHOS QUE FIZEREM
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO EM BANNER, com ata de apresentação.
Trabalhos sem apresentação no banner e portanto sem ata de apresentação,
NÃO SERÃO CERTIFICADOS, mesmo que os referidos trabalhos estejam contidos
no Livro dos ANAIS do Congresso.

1.1 Dos prazos e taxas
As inscrições, com o envio dos respectivos Trabalhos (em forma de artigo-Padrão
ABNT), deverão ser efetuadas no período de 25 de abril até 10 de setembro de
2019, exclusivamente pelo sítio www.cic.fio.edu.br
O valor da inscrição é de R$ 60,00 (Sessenta reais) para cada trabalho inscrito. No
ato da inscrição deverá ser impresso o Boleto Bancário e recolhido até o dia 11 de
setembro de 2019.
Em seguida, para efetivação da inscrição do trabalho, deverão ser reunidos os
seguintes documentos:
- 02 (três) cópias impressas do ARTIGO, conforme o modelo, conforme ABNT e
disponível como modelo no site do Congresso – http://www.cic.fio.edu.br/
- 01 (uma) cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
- Os participantes deverão anexar o Arquivo digitalizado em .doc ou em .docx,
no momento de preencher a ficha de inscrição na página do Congresso, não
precisando portanto entregar o CD.

Todos estes deverão ser entregues, juntos, na Secretaria Geral no Campus da
UNIFIO ou enviar via correio por SEDEX (Endereço: Rod. BR 153, Km 338 +400m,
Bairro Água do Cateto, Ourinhos/SP, CEP – 19909-100). Serão aceitas as
postagens que chegarem até o dia 11 de setembro de 2018 (Terça-feira) no
endereço citado.

No momento da entrega destes documentos, o requerente receberá um protocolo de
inscrição (excetos aqueles enviados pelo correio) que deverá ser guardado em local
seguro juntamente com o comprovante original de pagamento da taxa de inscrição.
A taxa de inscrição no evento refere-se à:


Inscrição do trabalho no evento;



Publicação do Trabalho Online, na página do Evento
 01 certificado de participação para o autor 01;
 02 certificados gratuitos para orientadores (um para cada orientador apontado no
ato da inscrição);

IMPORTANTE: Não haverá devolução da taxa de inscrição aos autores dos
trabalhos não aprovados na fase de pré-seleção.
1.2 Da emissão de certificados adicionais e exemplares dos Anais adicionais
No período de 10 de outubro de 2018 a 25 de outubro de 2019, estará aberto o
período de solicitações de Certificado Adicional por trabalho. Neste momento, com
exceção do autor 01 apontado no ato da inscrição, os outros coautores poderão
requisitar seus respectivos certificados. Para tanto, estes coautores, no período
supracitado, deverão comparecer na Secretaria Geral da UNIFIO e protocolar
requerimento, mediante o recolhimento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
certificado adicional em coautoria. Será gerada uma Guia de Recolhimento da
solicitação conforme a seguir:
Caso o Coautor desejar o Certificado e não a pasta do Congresso:
- R$ 20,00 (Vinte Reais) para cada certificado adicional.

Caso o Coautor desejar receber o Certificado e também a pasta do Congresso:
- R$ 60,00 para 01 certificado adicional + 01 exemplar da pasta dos anais do evento;
No momento desta requisição será anotado no protocolo o número de inscrição do
trabalho no evento. Este número estará disponibilizado no site oficial do evento
(http://www.cic.fio.edu.br) e será consultado no mesmo instante pelos atendentes da
secretaria.

3. TRABALHOS
Serão aceitos nesta edição do evento somente artigos completos, sendo que o
RESUMO será concomitantemente publicado na versão impressa dos ANAIS desta
edição do evento, e o artigo na íntegra, será publicado na versão digital,
disponibilizada no site oficial do evento – http://www.cic.fio.edu.br
3.1. Modalidades de conteúdo
Os trabalhos poderão conter conteúdos nas seguintes modalidades:
1 - Relato de Caso,
2 - Revisão de Literatura ou,
3 - Artigos Científicos que envolvam e discutam resultados originais, obtidos a partir
de trabalho de campo.

3.1. Das normas de layout
As normas para a apresentação dos trabalhos encontram-se no ANEXO I desse
regulamento. As normas e modelos para confecção dos banners estão publicadas
no site www.cic.fio.edu.br.
Apresentação Oral em Power Point - Para as apresentações em formato oral fica em
aberto o layout para apresentação dos slides.
A apresentação oral ocorrerá durante a programação do evento, em Anfiteatro da
UNIFIO; conforme datas e horário preestabelecidos e indicados pelos
coordenadores de cursos.
IMPORTANTE: Mesmo aqueles alunos que farão apresentação oral em anfiteatro,
deverão confeccionar o Painel em forma de banner, com dimensões de 90 cm
largura por 120 cm de altura, que deverão ser expostos entre os dias 17 a 18 de
outubro de 2019, na sessão de painéis do evento.

4. PRÉ-SELEÇÃO
Feita a inscrição do trabalho, este será submetido à verificação das normas
específicas para elaboração (ABNT) e a pertinência do tema tratado, junto à
Comissão Científica desta edição do evento. A Comissão divulgará os resultados,
conforme o seguinte cronograma:

- Inscrições: Entrega do Boleto de Inscrição Pago e 2 cópias impressas na
secretaria e envio do artigo no site www.cic.fio.edu.br – do dia 25 de Abril a 10
de Setembro de 2019.
- 1a Divulgação dos trabalhos Classificados para correção e Aprovados Direto: 18
de setembro de 2019.
- Devolução dos trabalhos aos participantes para Correção: entre os dias 19 a 24 de
setembro de 2019 – Somente para os trabalhos que não forem aprovados
direto.
- Reenvio dos Trabalhos Corrigidos da 1a Divulgação: Entrega dos trabalhos
corrigidos ao XVIII CIC (reenvio da correção no site www.cici.fio.edu.br), após
Correção Final: entre os dias 25 a 28 de setembro de 2019 – Somente para os
trabalhos que não forem aprovados direto na Primeira Divulgação de
Resultados do Dia 18 de setembro de 2019.
- 2a Divulgação dos trabalhos Classificados no site www.cic.fio.edu.br (estará
divulgado por curso) após correção - 1 de Outubro de 2019.
- Publicação dos Artigos na Página da Unifio: dia 17 de outubro de 2019.

Nestas etapas, cada trabalho receberá uma classificação, podendo ser:


Não aceito;
 Aceito com correções; ou


Aceito sem correções.

4.1: Trabalhos não aceitos
Para aqueles trabalhos que não forem aceitos pela comissão, o autor que realizou a
inscrição poderá retirar, no último dia do evento o seu exemplar dos anais do evento,
desde que apresentado o comprovante original de pagamento da taxa de inscrição.

Não será devolvido nenhuma taxa já efetuada pelo referido autor de possível
trabalho não aceito.

4.2. Trabalhos aceitos com correções
- Em 18 de setembro de 2019, quando publicada a primeira listagem de aprovação,
os trabalhos estarão disponíveis para retirada na Secretaria Geral da UNIFIO. Um
dos autores deverá realizar a retirada e realizar as correções anotadas na cópia
impressa.

- Feitas as correções, o trabalho deverá ser novamente entregue na Secretaria Geral
da UNIFIO, até o dia 25 de setembro de 2019, devendo ser enviada a versão
corrigida em formato Microsoft Word no site http://www.cic.fio.edu.br e 01 cópia
impressa deverá ser entregue na secretaria.

- No dia 1o (primeiro) de outubro de 2019 (Terça-Feira) será atualizada a listagem no
site http://www.cic.fio.edu.br, sobre a nova situação de cada trabalho que estavam
na situação “aceito com correções”. Neste momento a classificação poderá
modificar para umas das seguintes situações:



Trabalho corrigido aceito;
Trabalho corrigido não aceito;

5. DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS
Todos os trabalhos deverão estar apresentados em formato banner conforme as
especificações do item 1 deste regulamento.
No primeiro dia do evento, que ocorrerá no dia 17 de novembro de 2019; os
trabalhos devem ser anexados junto às sessões de banners, que estarão instaladas
nos corredores das centrais de aulas da UNIFIO, onde será indicado o respectivo
local de afixação de cada trabalho, bastando um dos autores realizar a fixação do
mesmo. Todos os trabalhos deverão estar afixados nos locais indicados até às
19h:30min, com atenção especial aos cursos Diurnos (Agronomia; Direito; Medicina
Veterinária; Odontologia e Psicologia), os quais disponibilizarão seus trabalhos, a
partir das 13 horas do dia 17 de Outubro de 2019.

5.1. Do credenciamento
Entre as 13h até 20h, do dia 17 de outubro de 2019, serão realizados os
credenciamentos dos inscritos. O autor 01 ou outro representante do mesmo grupo
deverá comparecer na mesa de credenciamento (Localizada no Corredor do Bloco
3) para retirada da pasta de materiais e assinar a lista de presença no evento.

5.2. Da presença dos autores
Em todas as noites do evento, deverá estar presente um dos autores do trabalho
junto ao seu respectivo banner para realizar a interação com os visitantes e com os
demais expositores. A exceção aplica-se aos trabalhos da área de Medicina
Veterinária (Curso Diurno); Direito (Curso Diurno); Odontologia; Psicologia (Curso
Diurno) e Agronomia (Curso Diurno); onde, aos autores é facultativa a presença das
19h30 às 22h, mas obrigatória no turno da tarde, das 13h:30 às 16h:30 em todos os
dias do evento.
MUITO IMPORTANTE: Caso não exista ao menos um dos autores presente nas
datas e horários estipulados, o inscrito estará sujeito ao não recebimento do
certificado, visto que desta maneira, não será lavrada ATA de Apresentação e
trabalhos “Sem ATA de Apresentação”, “NÃO RECEBERÃO CERTIFICADOS”.
5.3. Da avaliação dos trabalhos
Todos os trabalhos passam por avaliação oral por um professor em qualquer um dos
três dias do evento de forma ad hoc.
Caso haja recomendação de que a apresentação do trabalho ocorra em Anfiteatro
para um grupo de pessoas, esta será apresentada nas Sessões respectivas
determinadas conforme recomendações desta comissão através do site oficial do
evento (http://www.cic.fio.edu.br).

IMPORTANTE: Todos os trabalhos deverão obrigatoriamente expor o banner,
mesmo que seja apresentado na forma oral em seus respectivos cursos, caso
contrário não receberão certificados.
A nota da avaliação será utilizada para realização de premiação (na forma de
certificado) de honra ao mérito pela qualidade do trabalho de pesquisa.
Todos os trabalhos da área do Direito deverão ser apresentados em formato de
banner para uma banca de professores durante o evento, com datas e horários a

serem indicadas pela Coordenação de Curso de Direito e divulgadas pela Comissão
organizadora do XVIII CIC.

5.4. Da retirada do Certificado e Anais do evento.
No Primeiro dia do evento (17/10/2019), todos poderão realizar a retirada da pasta
com o material do evento (desde que anteriormente pago na inscrição), a partir das
13h:00min. Para as áreas de Medicina Veterinária (Curso Diurno); Direito (Curso
Diurno); Psicologia (Curso Diurno) e Agronomia (Curso Diurno), esta entrega
acontecerá a partir das 13h do dia 17 de outubro de 2019.
6. DA RETIRADA DOS BANNERS EXPOSTOS.
No último dia do evento (18/10/2019), os trabalhos poderão ser retirados de seus
locais a partir das 22h. Os trabalhos de Medicina Veterinária (Curso Diurno); Direito
(Curso Diurno); Psicologia (Curso Diurno); Odontologia e Agronomia (Curso Diurno);
deverão continuar afixados para apreciação no horário noturno pelos visitantes e
deverão retirar diretamente na Secretaria Geral da Unifio, a partir do dia 22/10/2019
(Terça-feira) a partir das 13h30.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
É dever de todos os docentes da Unifio, especialmente Coordenadores de Curso, conhecer
e divulgar o XVIII CIC - Congresso de Iniciação Científica do Centro Universitário das
Faculdades Integradas de Ourinhos, bem como as disposições do Regulamento respectivo
no âmbito de seu departamento – os prazos estabelecidos no presente regulamento são
improrrogáveis. – Os casos omissos serão decididos pelo NUPE – Núcleo de Pesquisa e
Extensão e pela Comissão Organizadora de XVIII CIC - Congresso de Iniciação Científica
da Unifio.

Considera-se plausível a alteração do título do trabalho de pesquisa desde que
recomendado pela equipe avaliadora da Comissão desta edição do Congresso.
Para as situações não apresentadas neste regulamento, recomenda-se entrar em
contato com a comissão organizadora através do formulário de contato constante no
site http://www.cic.fio.edu.br, ou através do e-mail: cic@fio.edu.br
Comissão Organizadora do XVIII CIC das FIO
NUPE – Núcleo de Pesquisa e Extensão

