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REGULAMENTO

Art. 1º O XI Simpósio de Iniciação Científica, instituído pela Faculdade de Ciências
Biomédicas de Cacoal - FACIMED visa estimular e incentivar a criatividade dos alunos
da Instituição para que ingressem na pesquisa através da Iniciação Científica.
Parágrafo primeiro – Os trabalhos deverão ser inscritos para apresentação em Pôster,
em uma das quatro áreas de acordo com o Regulamento de Iniciação Científica da
FACIMED:
•

Ciências Biológicas e da Saúde.

•

Ciências Exatas e da Terra.

•

Ciências Humanas.

•

Ciências Sociais Aplicadas.

Parágrafo segundo - Poderão participar do referido Simpósio alunos devidamente
matriculados nos cursos oferecidos pela instituição ou egressos.
Parágrafo terceiro: somente serão aceitos trabalhos que resultem de pesquisa empírica
(de campo). Não serão aceitos trabalhos de Revisão de literatura.
Art. 2° As questões éticas envolvidas no processo de pesquisa que resultam no resumo
e pôster, serão de inteira responsabilidade de seus autores.
Art. 3º A participação no XI Simpósio de Iniciação Científica permitirá aos inscritos,
premiação a definir. Os primeiros colocados de cada área nas apresentações em pôster
e nas apresentações via comunicação oral receberão um certificado de classificação.
Parágrafo primeiro – Todos os trabalhos serão avaliados nos seguintes quesitos:
1.

Estrutura do trabalho e aspectos gráficos.

2.

Domínio do assunto, forma de apresentação do trabalho

Parágrafo segundo - Todos os trabalhos apresentados terão seus resumos publicados
nos Anais do XI Simpósio de Iniciação Científica.
Parágrafo terceiro – Todos os inscritos no X Simpósio de Iniciação Científica receberão
declaração de participante, mediante comprovação de presença.
Art. 4º Para que o trabalho seja submetido à avaliação, o (s) autor (es) do trabalho deverá
(ão) cumprir as seguintes etapas:
I.

Envio do resumo no prazo definido pelas normas de inscrição divulgadas pela

comissão organizadora.

II.

Apresentação do pôster, conforme norma de apresentação de trabalhos.

III.

Apresentação do trabalho via comunicação, conforme norma de apresentação de

trabalhos.
IV.

Presença do (s) autor (s) dos trabalhos, no local, data e horários estipulados pela

organização do XI Simpósio de Iniciação Científica.
Parágrafo único - O não cumprimento de quaisquer das etapas deste regulamento,
implicará na desclassificação do trabalho.
Art. 5º As situações particulares e os casos omissos serão resolvidos pela comissão
organizadora.
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