EDITAL DO I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO
RIBEIRÃO PRETO

Data de realização: 30 e 31 de outubro de 2019
Local: Rua Abraão Issa Halack, 980 Ribeirânia – Ribeirão Preto- SP

1 - DOS OBJETIVOS
1.1. O objetivo do I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO do Centro Universitário Estácio Ribeirão
Preto é proporcionar ao corpo docente e discente das diversas áreas de conhecimento da
instituição, um espaço para o conhecimento, discussão e divulgação de trabalhos científicos e de
extensão.
2 - DOS PARTICIPANTES
2.1. Poderão submeter trabalhos professores, alunos e ex-alunos de graduação e pós-graduação
(lato sensu ou stricto sensu) de qualquer Instituição de Ensino Superior;
2.2. Os trabalhos poderão ter até 05 (cinco) autores;
2.2.1. Nos Trabalhos de Iniciação Científica, Extensão Acadêmica e Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC), o professor orientador deve constar como um dos autores;
2.2.2. A autoria dos trabalhos será realizada pela ordem dos autores indicada no ato da inscrição,
em formulário específico.
3 - DO RESUMO
3.1. Resumo: deverá ser apresentado sob a forma de texto corrido (com no mínimo 2.000 e no
máximo 4.000 caracteres - com espaços) contendo Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados
e Conclusão;
3.2. Os trabalhos em andamento deverão apresentar o resultado até a etapa desenvolvida;
3.3. Palavras-chave devem ser inseridas ao final do resumo (3 a 5 palavras-chave);
3.4. Não deverão ser incluídos bibliografia, referências pessoais, abstract ou agradecimentos;
3.5. Os trabalhos aprovados serão publicados posteriormente nos Anais do evento.
4 - DO ENVIO E AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
4.1. Datas para envio dos resumos: 15 de agosto a 30 de setembro de 2019.
4.2. As inscrições deverão ser realizadas através do link:
http://pesquisas.estacioribeirao.com.br/1SimpEstacio/Default.asp
4.3. Trabalhos recebidos no prazo serão avaliados pelo corpo editorial científico.
5 - DA PUBLICAÇÃO
5.1. Os trabalhos aprovados para apresentação e publicação serão divulgados a partir do dia 10 de
outubro 2019, e estarão disponíveis no site informado acima, nos murais da Instituição e por e-mail
ao autor responsável pela submissão.
6 - DA CONFIRMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
6.1. A confirmação da apresentação dos trabalhos será solicitada por e-mail ao autor responsável,
que deverá responder informando seu aceite no prazo estabelecido.

6.2. Somente as apresentações confirmadas dentro do prazo determinado serão incluídas na
programação e publicação no evento.
7 - DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
7.1. Os trabalhos poderão ser apresentados no formato de comunicação oral ou pôster;
7.2. A decisão sobre a forma de apresentação caberá ao comitê organizador e será previamente
comunicada por e-mail ao autor responsável pelo trabalho;
7.3. As apresentações dos trabalhos serão nos dias 30 e 31 de outubro de 2019, de acordo com a
área temática, no Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, conforme programação do evento.
7.4. Da modalidade comunicação oral
7.4.1. Trabalhos selecionados para comunicação oral terão tempo máximo de 20 minutos e serão
apresentados em sequência; ao final de cada apresentação será dedicado um período para
perguntas e discussões.
7.4.2. Os horários das apresentações dos trabalhos selecionados serão informados em cartazes
divulgados na Unidade e por e-mail ao autor responsável.
7.4.3. As apresentações deverão ser gravadas em pen-drive, no formato PPT e enviado por e-mail
ao autor responsável pela submissão, o qual deverá estar em posse do apresentador no local, data
e hora marcados.
7.5. Da modalidade pôster
7.5.1. Os autores deverão estar disponíveis para apresentação do pôster no horário disponibilizado
para avaliação dos banners, onde terão cerca de 5 minutos para explanação do resumo.
7.5.2. Para padronização os pôsteres devem obedecer às seguintes instruções para sua confecção:
Dimensões do painel: Altura: 1 m X Largura: 0,70 m
Conteúdo:
● Cabeçalho, em destaque, com título do trabalho, nome do (s) autor (es), Instituição, e Curso
a que pertence (m);
● Introdução;
● Objetivos;
● Métodos;
● Resultados parciais ou finais;
● Conclusão;
● Referências.
8 - DA INSCRIÇÃO NO EVENTO
8.1. Participantes (alunos do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto ou de outras
Instituições) interessados em participar do evento como ouvintes devem se cadastrar através do email pesquisa.estacioribeirao@estacio.br
8.3. Não será cobrada taxa de inscrição para o evento, sendo solicitada a doação de 1 Kg de alimento
não perecível ou 1 brinquedo ou 1 Kg de Ração para cães ou gatos, que deverá ser entregue em
local indicado no dia do evento.
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