
 XII ENIC e III ENID  

XII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA e o III ENCONTRO DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA 

17 e 18 de novembro de 2016 

 

A Universidade Cidade de São Paulo anualmente realiza os Encontros de 

Iniciação Científica e de Iniciação à Docência. Neste ano, além dos trabalhos 

diretamente relacionados ao Programa de Iniciação Científica PIBIC-CNPq,  

serão também apresentados trabalhos de pesquisa produzidos por alunos de 

graduação que não estão vinculados ao Programa PIBIC (como por exemplo, os 

Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC).  

O objetivo é estimular o engajamento dos estudantes de graduação no processo 

de investigação científica e dar visibilidade aos projetos de pesquisa e aos 

grupos de pesquisa em andamento na Universidade. Com isso, acreditamos 

estar contribuindo para a formação de profissionais cada vez mais qualificados 

para o mercado de trabalho assim como, para a identificação de talentos 

voltados para pesquisa científica. 

 

INSCRIÇÕES 

Os trabalhos deverão ser inscritos no período de 1/10/2016 a 25/10/2016, 

exclusivamente via e-mail: iniciacao.cientifica@unicid.edu.br. A confirmação 
da submissão do trabalho será feito por e-mail pela secretaria de Pós-
graduação. O aluno deve se certificar que o envio do trabalho foi realizado com 

sucesso. Caso não receba a confirmação, por favor entrar em contato com a 

secretaria pelo telefone: 21781310 

FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

Os trabalhos poderão ser apresentados na forma oral ou em forma de pôster. 

Os alunos concluintes do Programa PIBIC-CNPq edição 2015-2016 

deverão obrigatoriamente apresentar os trabalhos em forma oral. Os alunos 

ingressantes em 2016 deverão apresentar seus trabalhos em forma de pôster. 



Os demais poderão apresentar em forma de pôster ou de apresentação oral. Os 

alunos devem mencionar no momento da inscrição a forma de apresentação do 

trabalho. Os alunos que irão apresentar seus Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC) deverão entrar em contato com as coordenações dos seus respectivos 

cursos para uma orientação quanto ao tipo de apresentação que deve ser feita.  

Para os demais inscritos a opção é livre, mas os trabalhos de melhor qualidade 

serão convidados a apresentar em forma oral, após a avaliação da Comissão 

Julgadora. 

 

ENVIO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos devem ser enviados no formato de resumo com até 5 (cinco) 

páginas em formato de arquivo do Microsoft Word, com texto na cor preta, 

fonte Arial, corpo em tamanho 12; espaçamento entre linhas de 1,5; margem 

superior de 3,0cm e margem inferior de 2,0cm e margens laterais à esquerda 

com 3,0cm e à direita com 2,0cm. Modelo em Anexo I. 

Os trabalhos Concluídos devem conter: 

1. RESUMO (Até 250 palavras) 

2. INTRODUÇÃO 

3. OBJETIVOS 

4. METODOS 

6. RESULTADOS 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (em formato ABNT) 

 

Os trabalhos em andamento devem conter: 

1. RESUMO (até 250 palavras) 

2. INTRODUÇÃO 

3. OBJETIVOS 

4. METODOS 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (em formato ABNT) 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Todos os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora. Os que não 

estiverem de acordo com as instruções de digitalização serão desclassificados.  

O resultado da avaliação dos trabalhos aceitos será disponibilizado até o dia 

31/10. O resultado será comunicado via e-mail pela secretaria de Pós-

graduação. 

 

APRESENTAÇÃO ORAL DOS TRABALHOS 

Cada aluno terá um tempo máximo de 15 minutos para sua apresentação e 

haverá 10 minutos para perguntas. Cada sessão, relacionada a uma área do 

conhecimento, será dirigida por um Coordenador, que se responsabilizará pelo 

tempo das apresentações e pela orientação dos debates.  

 

APRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS PÔSTERES 

Os pôsteres deverão respeitar as seguintes medidas: 0,90m de largura e 1,20m 

de comprimento.  

 

AFIXAÇÃO DOS PÔSTERES 

Os pôsteres serão afixados, em painéis disponíveis para essa finalidade, no 

saguão do Bloco Alfa. Os autores dos pôsteres serão os responsáveis pela 
confecção, fixação e retirada dos pôsteres. Os alunos receberão via e-mail a 

data de apresentação do pôster contendo orientação para horário de fixação e 

de retirada do mesmo. 

 

 

CERTIFICAÇÃO 



Professores, professores orientadores e alunos autores dos trabalhos 

apresentados, receberão certificado de participação. 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora constituída de 

professores e alunos de pós-graduação. Os alunos que apresentarão em forma 

de pôster deverão estar ao lado do seu pôster em dia e horário determinados 

para responderem a perguntas do público e da comissão avaliadora. Os critérios 

de avaliação estão no Anexo II. 

  

ANAIS 

A apresentação dos trabalhos no XII ENIC e IIENID implica na concessão do 

direito de publicação do RESUMO nos Anais do evento. 

Os trabalhos apresentados serão publicados eletronicamente, sob a forma de 

Anais. 

 

São Paulo, 1 de outubro de 2016. 

 

Comissão Organizadora 

  



ANEXO I 

Instruções para preparação, submissão de trabalho para o XII 
Encontro de Iniciação Científica e III Encontro de Iniciação à 

Docência da Universidade Cidade de São Paulo 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO EM LETRA MAIÚSCULA 
(negrito; centralizado; Arial; tamanho 14) 

 

Aluno: Antonio Pedro Oliveira1, Raul Martins da Silva1, Silvio Moreira 

Siqueira1, Célia de Souza2 

Orientador: Paula Almeida Pereira1 

(normal; centralizado; Arial 12 – Nome completo dos autores sem abreviação – 

o nome do primeiro autor e do orientador em negrito) 

 

1 Universidade Cidade de São Paulo – UNICID 

Engenharia Elétrica – Habilitação em Telecomunicações 

e-mail dos autores 

2 Universidade São Judas – USJT 

Superior de Tecnologia em Telecomunicações 

e-mail dos autores 

 

 

Resumo (Arial 12, Negrito): 
 

Texto (Normal, Arial 12) 



 

Palavras-chave (Arial 12, Negrito): xxxxxxxxx, yyyyyyyyy, ccccccccc (até 3, 

normal, Arial 12) 

 

Introdução (Arial 12, Negrito): 
 

Texto (Normal, Arial 12) 

 
Metodos (Arial 12, Negrito): 
 

Texto (Normal, Arial 12) 

 

Resultados (Arial 12, Negrito): 
 

Texto (Normal, Arial 12) 

 

Discussão e Conclusão (Arial 12, Negrito): 
 

Texto (Normal, Arial 12) 

 

 
Referências (Arial 12, Negrito): 
 

 

Nome completo do apresentador: 
Apresentação oral: (  ) 
Pôster: (  )  
Telefone: 
e-mail:  

 

 

 

 



ANEXO II 
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