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E D I T A L   Nº 016/2020 DE ABERTURA DE PRAZO 
 PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA A 

 XIV MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESUCA – 2020 
 

No período de 15/07/2020 a 07/10/2020 estará aberto o prazo para submissões de 

Artigos e Resumos para apresentação na XIV Mostra de Iniciação Científica do CESUCA – 

2020. As datas do evento são disponibilizadas conforme a Tabela 1 abaixo: 
 
Tabela 1: Datas e prazos  

 

15/07/2020 até 07/10/2020 

 

Período para submissão dos trabalhos da Mostra 

Científica. 

 

08/10/2020 a 21/10/2020 

 

Período para avaliação dos trabalhos. 

 

22/10/2020 

 

Divulgação das correções após avaliação dos 

trabalhos. 

 

22/10/2020 a 28/10/2020 

 

Período de correções e ajustes de trabalhos. 

 

29/10/2020 a 04/11/2020 

 

Período de reavaliação de trabalhos 

 

05/11/2019 

 

Divulgação da lista de trabalhos aprovados 

 

05/11/2019 a 09/11/2019 

 

Inscrição para participação nas oficinas do dia 10/11 

e para os ouvintes dos trabalhos apresentados no dia 

11/11 

 

10/11/2020  

 

Realização das oficinas na XIV Mostra de Iniciação 

Científica do CESUCA 

 

11/11/2020 

 

Apresentação dos trabalhos aprovados para XIV 

Mostra de Iniciação Científica do CESUCA 

 

Art. 1º. Este Edital apresenta as regras gerais da XIV Mostra de Iniciação Científica do 

CESUCA – 2020, que irá ocorrer em 10 e 11 de novembro do corrente ano. 
   §1º O dia 10 de novembro de 2020 será destinado a oficinas abertas a 

participação de toda comunidade acadêmica. Maiores informações assim como as 

inscrições nessas atividades serão disponibilizadas na central do estudante a partir do dia 

05/11/2020. 
   §2º O dia 11 de novembro de 2020 será destinado a apresentações de trabalhos 

científicos, aberto a submissão de trabalhos de autoria de toda comunidade acadêmica, 

inclusive de outras instituições de ensino, os quais serão descritos abaixo.  
 
Art. 2º. Para os efeitos do presente Edital e no âmbito da XIV Mostra de Iniciação 

Científica do CESUCA – 2020, serão aceitos trabalhos acadêmicos originais resultantes de 

atividade de pesquisa, de extensão e/ou experiências de estágio, elaborados individual 

ou coletivamente, sob supervisão de um docente (obrigatório). 
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Art. 3º Os artigos e resumos aprovados que forem apresentados durante a Mostra serão 

publicados nos Anais da XIV Mostra de Iniciação Científica do CESUCA, em formato 

aberto e acesso livre, através do sistema OJS eletrônico, disponível pelo link:  
http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac   

 

Art. 4º. Serão contempladas duas modalidades de apresentação de trabalho na XIV 

Mostra de Iniciação Científica do CESUCA – 2020: artigo completo e resumo. 
   §1º O artigo completo e o resumo referem-se a uma publicação científica, com 

autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e 

resultados nas diversas áreas do conhecimento, e deverá obedecer a aspectos formais, 

de acordo com os modelos de publicação disponibilizados pela organização do evento, 

podendo abordar trabalhos de pesquisa em finalização ou concluídos, bem como 

vivências e relatos de experiência em finalização ou concluídos. 
   §2º O artigo completo e o resumo submetidos deverão, necessariamente, possuir 

a orientação de um professor do CESUCA, ou instituição de ensino superior, até o 

máximo de 2 (dois) professores por trabalho. 
   §3º O artigo científico e o resumo submetidos deverão necessariamente ser 

originais, isto é, jamais publicados em qualquer evento ou periódico equivalente, sob a 

hipótese de serem considerados plágio e seus autores responderem, penal e civilmente, 

pelas irregularidades apresentadas.  
 

  Art. 5º. Os autores de artigos submetidos deverão referenciar e incluir créditos em todo 

conteúdo inserido em seu trabalho, identificando adequadamente as fontes utilizadas, 

sendo que qualquer identificação de cópia de trabalho não referenciado poderá resultar 

em plágio, sujeito às cominações legais e desclassificação.  
  
Parágrafo Único – O CESUCA e os coordenadores do evento se eximem de quaisquer 

ônus e/ou responsabilidade por eventual plágio ou quaisquer arguições relativas à autoria 

dos trabalhos submetidos, devendo seus autores responder, penal e civilmente, pelas 

irregularidades apresentadas.  
  
Art. 6º. Os trabalhos deverão ser encaminhados por alunos regularmente matriculados 

em curso de graduação ou pós-graduação do CESUCA e demais Instituições de Ensino 

Superior. 
 

Art. 7º. Professores de cursos de graduação e pós-graduação podem submeter trabalhos 

à mostra como autores principais.  
  
Parágrafo único. É obrigatória a participação de alunos e professores vinculados a 

Programas de Bolsa de Pesquisa e Extensão aprovados, em andamento e financiados 

pelo CESUCA no presente ano, sob pena da perda do apoio à pesquisa e extensão. 
 

Art. 8º. Submissão de trabalho: Todos os trabalhos deverão ser submetidos de acordo 

com as regras descritas neste edital por meio do e-mail mostracientifica@cesuca.edu.br 

nas seguintes modalidades possíveis: artigo completo ou resumo. 
 §1º. A inscrição no evento será gratuita, tanto para alunos do CESUCA, quanto 

para pesquisadores externos.  
  §2º. Todos os trabalhos deverão ser submetidos por meio de envio de arquivo 

durante o processo de submissão ao e-mail: 
 

mostracientifica@cesuca.edu.br 
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   §3º. Todas as informações referentes ao processo de submissão dos resumos e 

artigos estão descritas em detalhes no link abaixo: 

 
https://blog.cesuca.edu.br/ 

 

   §4º. O trabalho deverá ser submetido por somente um dos autores, tornando-se 

o autor correspondente do trabalho. 
   §5º. Os demais autores (inclusive o/s professor/es orientadores) deverão ser 

identificados no e-mail enviado (em ordem de autoria), durante o processo de 

submissão. 
  §6º. Os trabalhos que forem inscritos regularmente, aprovados e devidamente 

apresentados no evento, conforme verificação e avaliação de professores, serão 

encaminhados para publicação na revista da Mostra de Iniciação Científica do CESUCA. 
§7º. A avaliação dos trabalhos científicos determinará se o trabalho deverá ser 

corrigido e ressubmetido, aceito conforme submetido ou segundo os critérios 

determinados pela comissão organizadora do evento e os avaliadores designados para 

cada área. 

 

 

Parágrafo único. Todos os arquivos submetidos deverão estar livres de qualquer dado 

de identificação dos seus autores, permitindo que seja realizado um sistema duplo-cego 

de avaliação. O trabalho submetido ao evento deverá obrigatoriamente respeitar esta 

regra. Caso isso seja desrespeitado, o trabalho será sumariamente rejeitado. 
 

Art. 9º. Modelos de artigo e resumo e formatos de apresentação: Os modelos, 

bem como a descrição dos formatos a serem usados na apresentação, estarão 

disponíveis no site da revista Anais da Mostra Científica em formato .DOC, no endereço: 
 http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac 

 

Algumas das regras de formatação são sumarizadas abaixo, mas não se restringem a 

elas:  

 

- Os artigos devem obedecer ao limite de 10 páginas (incluindo resumo, texto do 

manuscrito e referências bibliográficas); 

- Os resumos devem obedecer ao limite de 500 palavras; 

- Deve-se adequar às regras vigentes de formatação da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) ou da Associação Americana de Psicologia (APA); 

- Deve-se obedecer às normas da escrita formal e científica.  

 

Parágrafo único. O trabalho submetido ao evento deverá obrigatoriamente respeitar 

a formatação do modelo de trabalho disponibilizado pelo evento. Caso isso seja 

desrespeitado, o trabalho será sumariamente rejeitado. 
 

Art. 10º. Modelos das formas de apresentação: os trabalhos deverão ser 

apresentados respeitando os seguintes critérios: 
§1º. Artigos completos: apresentação oral a ser realizada por, pelo menos um 

dos autores do trabalho, com avaliação realizada por professor(es) do CESUCA 

escolhido(s) pela organização do evento, produzido em formato livre de arquivo do tipo 

PowerPoint (.ppt ou .pptx). Os autores terão 10 minutos para apresentação, que deverá 

respeitar os critérios científicos. Outros 5 minutos serão reservados para arguições do(s) 

avaliador(es) bem como do público em geral. Poderão ser feitas perguntas aos autores 

https://blog.cesuca.edu.br/
http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac
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presentes. Fica a critério do professor responsável por cada sala de apresentação, 

flexibilizar estas regras conforme julgar necessário. 
§2º. Resumos: A exposição de banner físico deverá ser realizada em uma sala a 

ser divulgada em mural no dia da apresentação. O(s) autor(es) deverão permanecer 

junto ao banner exposto durante o período de apresentação para prestar esclarecimentos 

sobre o trabalho, uma vez que será devidamente avaliado por professores designados 

para cada área. Os autores terão 5min para apresentação, que deverá respeitar os 

critérios científicos. O tamanho obrigatório do banner é de 0,9 m (largura) x 1,2 m 

(altura), impresso em papel ou lona. 
 

Parágrafo Único – Apenas os trabalhos devidamente apresentados e verificados por um 

avaliador designado pela organização serão publicados nos Anais da XIV Mostra Científica 

do CESUCA. 
 

Art. 12º. Avaliação das apresentações: as avaliações serão realizadas por 

professores escolhidos por suas respectivas coordenações, seguindo os respectivos 

critérios: 
§1º. A avaliação será realizada em ficha específica fornecida pela Comissão de 

Organização do evento. 
§2º. Trabalhos considerados destaques serão comunicados por cada coordenação 

de curso, após o evento e entrega das fichas de avaliação. 
 

Art. 13º. Distribuição de horas complementares e certificados: Todos que 

participam da Mostra nas diferentes modalidades terão direito a horas complementares, 

conforme a designação na Tabela 2 abaixo: 

 
 

Tabela 2: Designação de horas complementares aos participantes da Mostra de acordo 

com grau de participação. 

Participação 
Número de horas 

complementares 

(h) 

Artigo completo submetido e 

apresentado 
30 

Resumo submetido e 

apresentado 
15 

Participação em oficina 4 

Participação como ouvinte 

nas apresentações de 

trabalhos 
4 

 

§1º. As horas complementares serão distribuídas somente após comprovada 

apresentação do trabalho na Mostra, por meio de ficha de avaliação. 
§2º. Os certificados relativos às apresentações dos respectivos trabalhos serão 

gratuitos para todos os autores que tiverem realizado apresentações de seus trabalhos 

na Mostra, podendo ser retirados na Central de Atendimento ao Aluno (CAA) do CESUCA, 

a partir do dia 15 de dezembro de 2020. Não será necessário realizar a solicitação dos 

certificados. 
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§3º. Os certificados relativos às participações na Mostra (não autor) serão 

gratuitos podendo ser retirados na Central de Atendimento ao Aluno (CAA) do CESUCA a 

partir do dia 15 de dezembro de 2020. Não será necessário realizar a solicitação dos 

certificados. 
§4º. Também será expedido certificado para professores escolhidos como 

avaliadores e professores que apresentarem trabalhos como autoria única no evento. 
 

 

Parágrafo Único – Não serão fornecidos certificados para autores que não 

comparecerem na sua respectiva apresentação, bem como a falta impedirá a publicação 

do trabalho na revista da Mostra.  
 

 

Art. 14º. Situações omissas no presente Edital serão decididas pela Comissão 

Organizadora do Evento, composta pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação da 

Faculdade Inedi – CESUCA, Diretores de Área e Assessoria de Pesquisa e Extensão.  
 

O presente Edital entra em vigor na data da publicação.  
 

 

 

Cachoeirinha, 15 de julho de 2020. 
  
  

 

Diretor Geral 
Ricardo Muniz Muccillo da Silva 


