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5ª SEMANA UNIVILLE DE CIÊNCIA, SOCIEDADE E TECNOLOGIA - SUCST
14º Seminário Integrado De Ensino, Pesquisa E Extensão – SIEPE
23° Seminário de Iniciação Científica - SIC

EDIÇÃO 2018

Normas para Submissão, Apresentação e Publicação dos Trabalhos

O objetivo da Semana Univille de Ciência, Sociedade e Tecnologia 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.
As apresentações dos trabalhos, bem como os anais do evento, serão divididas conforme a classificação dos
comitês de área:


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 5ª SUCST será realizada no período de 16 a 19 de outubro de 2018 na Univille, campi Joinville e São Bento
do Sul e na unidade São Francisco do Sul.

Da Inscrição:
Professores vinculados a projetos da Coordenação de Pesquisa deverão inscrever-se, atendendo à
Resolução 09/08 da Pesquisa.

Professores vinculados a projetos da Coordenação de Extensão deverão inscrever-se, atendendo ao Edital
01/17 da Extensão.

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.
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Professores que desenvolveram projetos vinculados ao FAEG no ano de 2017, deverão inscrever-se,
atendendo ao Art. 9º da Instrução Normativa 003/2014 – PROEN.

Os demais professores e alunos estão convidados a inscrever seus trabalhos de Pesquisa, Extensão e de
Práticas Vivenciadas em Sala de Aula.

Todos os autores que já apresentaram seus trabalhos em eventos que tenham a publicação de anais, no ano
de 2018, poderão enviar o comprovante de publicação/apresentação e ficarão dispensados da
obrigatoriedade de inscrição.

O formulário de inscrição é online e estará disponível no site da Univille, espaço professor no link Seminários
de 27 de agosto a 12 de setembro de 2018. Para a inscrição deverá ser submetido o resumo do trabalho,
bem como a indicação da modalidade de apresentação, que posteriormente será confirmada pela Comissão
Científica.

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

Da Submissão dos Resumos:
Os resumos deverão ser compostos por uma breve introdução ao trabalho desenvolvido, contendo o objetivo,
a metodologia utilizada, os principais resultados atualizados e conclusões. O texto deverá conter até 400
palavras, usando a fonte Arial, justificado, 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 inscrição.

Todos os resumos serão analisados pela Comissão Científica do evento, formada por representantes de todas
as áreas, a qual somente aceitará os trabalhos que respeitarem as normas de submissão dos resumos,
descritas acima, e que apresentarem resultados efetivos.

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.

Da Apresentação dos Trabalhos:

Os trabalhos aprovados pela Comissão Científica serão apresentados conforme modalidade indicada pela
Comissão.

Com intuito de dinamizar o evento, haverá diferentes modalidades, sendo distribuídas da seguinte forma:
•

Comunicação oral: apresentação oral de até 15 minutos com arguição;
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•

Pôster: apresentação em pôster dos resultados do projeto;

•

Exposição: em conjunto com a sessão de pôster haverá um espaço disponível para exposição do
material desenvolvido/criado durante o projeto;

Qualquer recurso diferenciado necessário para a apresentação deverá ser solicitado à comissão organizadora
com no mínimo de 72 horas de antecedência.

Os professores e alunos inscritos deverão se organizar para cumprirem a agenda da Programação que será
publicada pela Comissão Organizadora.

Da Publicação:
Os trabalhos apresentados serão disponibilizados como Anais da 5ª SUCST, a partir do dia 05 de dezembro
de 2018 na página da Univille na internet.

Os trabalhos inscritos e não apresentados no dia e hora marcada, não terão direito à Publicação nos ANAIS
do evento.

Comissão Organizadora:
Brígida Maria Erhardt
Cláudio Tadeu
Giannini Pasiznick Apati
Eliziane Meurer Boeing
Letícia Ribas Diefenthaeler Bohn
Liandra Pereira
Lucas Pereira de Souza
Luiz Paulo de Lemos Wiese
Tatiana da Cunha Gomes Leitzke
Comissão Científica:
Adriane Shibata Santos
Brígida Maria Erhardt
Denise Lemke Carletto
Eliziane Meurer Boeing
Giannini Pasiznick Apati
Haro Ristow Schulenburg
Helena Maria Antunes Paiano
Josiane Costa Riani
Letícia Ribas Diefenthaeler Bohn
Leslie Ecker Ferreira
Liandra Pereira
Luiz Paulo de Lemos Wiese
Maria Inês Siqueira Araújo
Patrícia de Oliveira Areas
Roseneide Campos
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Silvio Simon
Tatiana da Cunha Gomes Leitzke

Equipe de apoio:
Aline Hammers
Aline Scheller
Ana Paula Pereira
Bruna Coelho
Claudia Hack
Edina Paula Ravelli
Fabrícia Peters Magenis
Samara Silva de Souza
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