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7ª SEMANA UNIVILLE DE CIÊNCIA, SOCIEDADE E TECNOLOGIA - SUCST  

16º Seminário Integrado De Ensino, Pesquisa E Extensão – SIEPE  

25° Seminário de Iniciação Científica - SIC  

  

EDIÇÃO 2020 

  

Normas para Submissão e Publicação dos Trabalhos 

  

O objetivo da Semana Univille de Ciência, Sociedade e Tecnologia (SUCST) é socializar com a comunidade 

os resultados obtidos em ações desenvolvidas no ensino, na pesquisa e na extensão, bem como demonstrar 

a forte interação existente entre as bases formadoras da Universidade, além de incentivar, cada vez mais, 

que por meio do ensino a pesquisa se estenda à comunidade, promovendo a melhoria da qualidade de vida 

de Joinville e região. A SUCST incorporou o Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), 

como também o Seminário de Iniciação Científica (SIC), visando a integração entre professores e alunos.   

 

A divulgação dos trabalhos, bem como os anais do evento, será dividida conforme a classificação dos comitês 

por área de conhecimento:  

  

● Área das Ciências da Saúde e Ciências Biológicas;  

● Área das Ciências Exatas, Engenharias, Arquitetura e Design;  

● Área das Ciências Humanas e Ciências Jurídicas;  

● Área das Ciências Socioeconômicas e Hospitalidade.  

  

A 7ª SUCST será realizada de forma assíncrona, por meio da divulgação em vídeos dos resultados dos 

projetos e programas executados em 2020.  

Os vídeos ficarão disponíveis no canal Univille Play na plataforma YouTube, link 

https://www.youtube.com/user/UniversoUniville , com lançamento no dia 19 de novembro de 2020.   

 

Consideram-se as seguintes obrigatoriedades: 

 

● Professores vinculados a projetos da Coordenação de Pesquisa deverão inscrever-se, atendendo à 

Resolução 09/08 da Pesquisa;  

o Os alunos de iniciação científica (PIC), voluntários e bolsistas, conforme o Art.35 da 

Resolução 03/16 do CEPE, deverão, obrigatoriamente, apresentar os resultados neste 

evento;  

● Professores vinculados a projetos da Coordenação de Extensão deverão inscrever-se, atendendo 

ao Edital 04/19 da Extensão; 

● Professores que desenvolveram projetos vinculados ao FAEG no ano de 2020, deverão inscrever-se, 

atendendo ao Art. 9º da Instrução Normativa 003/2014 – PROEN;  

https://www.youtube.com/user/UniversoUniville
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● Professores que desenvolveram projetos integrados no ano de 2020, deverão inscrever-se, em 

atendimento ao Edital 01/18 e 01/19 das Pró Reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 

Os professores que acessaram os Editais de Ensino, Pesquisa e Extensão em 2019 e Integrados em 2018 e 

2019 em cumprimento das Normativas deverão se inscrever neste evento.  

 

Para os projetos que, devido a pandemia Covid-19, não obtiveram resultados suficientes para a apresentação 

nesta edição do evento, os coordenadores deverão encaminhar, por e-mail, o Termo de Compromisso 

(Anexo 2) preenchido responsabilizando-se em apresentá-los na SUCST de 2021 ou outro evento pertinente 

à temática. 

 

Os demais professores e alunos estão convidados a inscrever seus trabalhos de Pesquisa, Extensão e de 

Práticas Vivenciadas em Sala de Aula.  

 

 

Da Inscrição:  

 

Autores de trabalhos desenvolvidos em 2020 no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão e dos integrados  

estão convidados a se inscrever no evento da seguinte forma: 

● Realizar a gravação de um vídeo com até 4 minutos de divulgação do trabalho, conforme as instruções 

do anexo 1. 

● Na gravação, um dos autores deve apresentar o título do trabalho, seguido de uma breve apresentação 

da equipe, objetivo(s), metodologia, principais resultados e considerações finais. 

 

● O arquivo do vídeo deve ser encaminhado por e-mail para sucst@univille.br até o dia 28 de outubro de 

2020. No corpo do e-mail também devem constar as seguintes informações: modalidade (ensino, 

pesquisa, extensão ou integrado), título do trabalho, autores, cursos vinculados e o respectivo comitê 

de área de conhecimento. 

 

Da Submissão dos Resumos:  

 

Somente os autores dos vídeos aprovados pela Comissão Científica deverão encaminhar o resumo dos 

respectivos trabalhos, via sistema enturma, para composição dos anais da 7ª SUCST. 

 

O formulário de submissão do resumo estará disponível no site da Univille, espaço professor/aluno no link 

Seminários de 04 a 18 de novembro 2020.   

 

mailto:sucst@univille.br
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Os resumos deverão ser compostos por uma breve introdução ao trabalho desenvolvido, contendo o objetivo, 

a metodologia utilizada, os principais resultados e conclusões. O texto deverá conter até 400 palavras, 

justificado, usando a fonte Arial, tamanho 12 e espaçamento simples e deve ser editado no espaço específico 

do formulário, sem parágrafos. O resumo que exceder o limite de palavras não conseguirá finalizar a 

submissão.  

 

Todos os resumos serão analisados pela Comissão Científica do evento, formada por representantes de todas 

as áreas, a qual somente aceitará os que respeitarem as normas descritas acima. 

   

Os resumos submetidos e não aprovados em primeira análise pela Comissão Científica poderão ser 

readequados em 48 horas, a partir da data de devolução, para análise final. 

 

IMPORTANTE: Serão aceitas inscrições conjuntas de professores e alunos que integram o mesmo projeto.  

 

 

Da Publicação:  

Os resumos aprovados serão disponibilizados como Anais da 7ª SUCST, a partir do dia 15 de dezembro de 

2020, na página da Univille na internet.  

 

 

Comissão Organizadora e Científica  

Claudia Valeria Lopes Gabardo 

Giannini Pasiznick Apati 

Letícia Ribas Diefenthaeler Bohn  

Luiz Paulo de Lemos Wiese 

Tatiana da Cunha Gomes Leitzke 

 

 

Apoio: Comunicação Institucional da Univille 
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ANEXO 1 – TÉCNICAS DE GRAVAÇÃO UNIVILLE PLAY 

 

IMAGEM  

- Mantenha sempre o celular na posição horizontal;  

- A iluminação pode ser natural, mas cuidado em dias com muito sol, pois a luz pode interferir na captação 

das imagens;  

- Se for realizar em um ambiente com iluminação artificial (lâmpadas), cuide para a que a luz não fique muito 

no seu rosto ou das pessoas que apareçam no mesmo quadro;  

 

ÁUDIO  

- É importante ficar atento aos sons ao seu redor na hora de gravar. Se você apoiar o celular em tripé ou em 

ouro utensílio, fique mais próximo dele para que o seu som fique nítido;  

- Se você usar fone de ouvido, cuide com objetos nas roupas para que não interfiram na qualidade do som;  

- Sempre verifique o áudio após cada captação;  

 

LINGUAGEM  

- Use termos simples e de fácil entendimento ao público. Quando usar termos técnicos ou científicos, é 

importante explicar o que significam na sequência;  

- Faça sua apresentação e deixe que seu grupo também faça essa mesma apresentação. O áudio é 

importante para que pessoas com deficiência entendam o que se passa na cena;  

- Tenha calma! Respire! Desta forma conseguimos falar com mais clareza e conseguimos elencar nossas 

ideias com mais facilidade, contribuindo para que a fala seja mais fluída;  
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ANEXO 2 – Termo de compromisso 

 

 

 

Em virtude da pandemia Covid-19 não foi possível obter resultados suficientes para apresentação do trabalho 

na SUCST 2020. Sendo assim, eu [preencher o seu nome] como coordenador(a) do projetos de [ensino, 

pesquisa, extensão ou integrado], intitulado [colocar o título do projeto], comprometo-me a apresentar os 

resultados do trabalho na SUCST 2021. 

 

 

 

 

Joinville, xx de outubro de 2020. 

 

 

 


