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9ª SEMANA UNIVILLE DE CIÊNCIA, SOCIEDADE E TECNOLOGIA - SUCST  

18º Seminário Integrado De Ensino, Pesquisa E Extensão – SIEPE  

27° Seminário de Iniciação Científica - SIC  

  

EDIÇÃO 2022 

  

 

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 que, por meio do 

ensino, a pesquisa se estenda cada vez mais 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 9ª SUCST será realizada, concomitantemente à Feira das Profissões da Univille, de 18 a 20 de outubro de 

2022, de acordo com o cronograma abaixo:  

 

Período de inscrição 01 a 14/09/2022 

Avaliação dos resumos/relatos de experiência pela comissão científica 15 a 28/09/2022 

Correção pelos autores 
48 horas após recebimento 

da notificação de correção 

Reavaliação pela comissão científica Até 04/10/2022 

Divulgação da programação do evento 08/10/2022 

Evento 18 a 20/10/2022 

 

 

Da Inscrição  

 

A inscrição deverá ser realizada por um professor e estará disponível no site da Univille, espaço professor, no 

link Seminários de 01 a 14 de setembro 2022.   

 

O formulário de inscrição é composto por informações dos autores, forma de apresentação (pôster ou 

exposição), período de apresentação (matutino, vespertino e/ou noturno), resumo (resumo científico ou relato 

de experiência), grande área do conhecimento, título, palavras-chave, apoio ou parcerias. 

 

É permitido no máximo sete autores por inscrição e recomenda-se inscrições conjuntas de professores e 

estudantes que integram o mesmo projeto.  

 

Os resumos científicos deverão ser compostos por uma breve introdução ao trabalho desenvolvido, contendo 

o objetivo, a metodologia utilizada, os principais resultados e conclusões.  
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Os relatos de experiência deverão ser compostos de uma breve introdução para a experiência, os objetivos e 

a metodologia empregada na experiência incluindo a sequência dos fatos, pessoas, tempo ou espaço e 

conclusão. 

 

O texto, do resumo científico ou do relato de experiência, deverá conter até 400 palavras, justificado, usando 

a fonte Arial, tamanho 12 e espaçamento simples e deve ser digitado no espaço específico do formulário, sem 

parágrafos. O resumo/relato que exceder o limite de palavras não conseguirá finalizar a submissão.  

 

Todos os resumos científicos e relatos de experiência serão analisados pela Comissão Científica do evento, 

formada por representantes de todas as áreas, a qual somente aceitará os que respeitarem as normas 

descritas neste edital. 

   

As inscrições realizadas e não aprovados em primeira análise pela Comissão Científica poderão ser 

readequadas em 48 horas, a partir do envio de e-mail com as considerações do avaliador, para reanálise e 

parecer final. 

 

Ao realizar a inscrição pressupõem-se que os autores autorizam a divulgação dos trabalhos, bem como 

sessão do direito de imagem. 

 

 

Das Formas e Período de Apresentação:  

 

No ato da inscrição os autores deverão optar por uma das seguintes formas de apresentação: 

 

• Pôster: produção de pôster com medidas de 841mm (largura) x 1189mm (altura), tamanho A0, 

contendo todas as informações solicitadas no template. Os pôsteres serão expostos durante o evento 

conforme divulgado na programação.  

• Exposição: em conjunto com a sessão de pôster haverá um espaço disponível para exposição do 

material desenvolvido/criado durante o projeto. 

 

No ato da inscrição os autores deverão selecionar um ou mais período de acordo com a sua disponibilidade 

para a apresentação: 

 

• Matutino: 9h às 12h 

• Vespertino: 14h às 17h 

• Noturno: 18h às 21h 

 

O período e o local no qual o(s) autor(es) deverá(ão) permanecer na sessão de pôster ou exposição para a 

apresentação será divulgado posteriormente na programação do evento. 

 

 

Das Obrigatoriedades 

 

Os seguintes participantes têm por obrigatoriedade a inscrição e apresentação na SUCST: 

 

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

Resolução 38/21 do Conselho Universitário que define a pesquisa na Univille; 
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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 

aos editais acessados; 

● Professores que desenvolveram projetos vinculados ao FAEG deverão inscrever-se, atendendo ao 

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

● Professores que desenvolveram projetos integrados deverão inscrever-se, em atendimento aos 

editais acessados das Pró Reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 

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

Práticas Vivenciadas em Sala de Aula.  

 

Os inscritos que tiverem suas inscrições aprovadas pela Comissão Científica tem por obrigatoriedade 

apresentar o trabalho no horário e local divulgado na programação, sob pena de não receber declaração de 

participação e a não publicação nos anais do evento. 

 

Da Premiação: 

Todos os trabalhos apresentados durante o evento serão avaliados pela Comissão de Avaliação do Prêmio, 

serão atribuídas notas de zero a dez (0 – 10), segundo os seguintes critérios:  

• Originalidade; 

• Qualidade metodológica; 

• Aplicabilidade dos resultados; 

• Clareza e objetividade; 

• Estética, Ortografia e gramática. 

 

Os avaliadores de cada trabalho não poderão ter envolvimento com este, porém poderão ter trabalho inscrito 

no evento, respeitando os preceitos éticos de avaliação. 

 

Os três melhores trabalhos de cada grande área do conhecimento serão premiados e receberão certificado de 

menção honrosa. 

 

Os prêmios e ganhadores serão divulgados no Instagram oficial da SUCST (@sucst.univille). 

 

Da Publicação:  

Os resumos aprovados serão disponibilizados como Anais da 9ª SUCST, a partir do dia 21 de novembro de 

2022, na página da Univille na internet.  

 

 

Comissão Organizadora  

 

Prof.aGiannini Pasiznick Apati 

Prof.a Letícia Ribas Diefenthaeler Bohn  

Prof.aPatrícia Esther Fendrich Magri  

Prof. Paulo Marcondes Bousfield 

Prof.aTatiana da Cunha Gomes Leitzke 

André Luiz da Silveira Peres Junior 

Arthur Stupp Koerber 

Breno Rampeloti 

Gabriel Henrique de Oliveira Furlanetto 



 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação                                                 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários                                  

Pró-Reitoria de Ensino 

 

 

 

Rua Paulo Malschitzki, 10, Campus Universitário – Bom Retiro – CEP 89219-710  
Sala B17 – Telefone (47) 3461 9030 – pesquisa@univille.br  

Heloiza Cruz de Oliveira 

Isaac Oliveira Luiz 

Karol Arias Fernandes 

Letícia Isadora Miosso 

Maria Augusta Schramm do Nascimento 

Maria Júlia do Rosário 

Michele Janaina Ransani 

Milena Carvalho 

Nycole Bianca Travasso da Conceição 

 

 

Comissão Científica  

Prof.a Claudia Valeria Lopes Gabardo 

Prof.a Giannini Pasiznick Apati 

Prof. João Vinícius de Almeida Braga 

Prof.a Karla Pfeiffer Moreira 

Prof.a Leslie Ecker Ferreira 

Prof.a Letícia Ribas Diefenthaeler Bohn  

Prof. Paulo Marcondes Bousfield 

Prof.a Tatiana da Cunha Gomes Leitzke 

 

 

Apoio: Comunicação Institucional e Eventos Univille. 


