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EDITAL DA XXV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação torna público o EDITAL Nº 10/2018 com intuito de comunicar à 

comunidade acadêmica as normas e procedimentos que nortearão a realização da 

XXV Jornada de Iniciação Científica desta Universidade que terá como tema “Ciência 

Para Redução das Desigualdades”. 

 

1. DO EVENTO 

1.1. A XXV Jornada de Iniciação Científica da Unitins é um evento previsto em 

calendário oficial desta Universidade, portanto, os alunos regularmente matriculados 

nesta IES deverão participar. 

1.2.  O evento busca criar um espaço para o compartilhamento do conhecimento 

produzido em pesquisas científicas desenvolvidas na Unitins por alunos bolsistas e 

voluntários e por pesquisadores. A jornada estimula a integração científica na 

universidade e promove a troca de experiências entre alunos, professores e 

comunidade acadêmica em geral. 

 

2. DA METODOLOGIA 

2.1. A XXV Jornada de Iniciação Científica acontecerá entre os dias 16 e 19 de 

outubro de 2018 e a programação do evento prevê palestras, minicursos, mesas-

redondas, oficinas, apresentações culturais e apresentações de trabalhos em banners 

e explanações orais. 

2.2. As apresentações de trabalhos serão realizadas respeitando as grandes áreas de 

conhecimento do CNPq. Os resultados dos projetos de iniciação científica e de 

iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação serão apresentados nos 

seguintes formatos: banner e explanação oral. No caso de apresentação de banner, o 

autor deverá estar presente durante o horário de exposição agendado para avaliação 

e também para discutir e tirar as dúvidas do Comitê Externo, de pesquisadores e do 

público interessado no tema. 

2.3. Os alunos bolsistas e voluntários terão no mínimo e preferencialmente 10 minutos, 

e no máximo 12 de apresentação. Já o tempo destinado para arguição (perguntas e 

respostas) dos avaliadores externos aos bolsistas/voluntários está condicionado a 3 e, 

no máximo, 5 minutos de acordo com tempo gasto na apresentação. 

pode ser verificada no site http://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 1F7B29AA003E79DC

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS EM 24/09/2018 20:49:19.  A autenticidade deste documento                           



 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA INSTITUCIONAL 
COORDENAÇÃO DO PIBIC/PIBITI/PIVIC 

 

 

2.4. O aluno bolsista ou voluntário, bem como o orientador, devem estar presentes no 

local determinado e horário agendado para a apresentação dos resultados do projeto 

de pesquisa aos avaliadores e ao público presente, conforme previsto no Edital 

PIBIC/PIBITI/PIVIC Nº 001/2017 – Retificado, referente ciclo 2017/2018, da Unitins. 

 

3. DO LOCAL 

3.1. O evento será realizado nas dependências da Unitins, alternando atividades entre 

a Sede Administrativa, localizada na 108 Sul, Alameda 11, Lote 3 e no Campus 

Graciosa, saída para Paraíso, ambas em Palmas - TO. Pela manhã, as apresentações 

acontecerão das 08h00min às 12h00min e, à tarde, minicursos e oficinas ocorrerão 

das 14h00min às 17h00min, conforme programação. O dia, horário e local de cada 

uma das apresentações (Anexo 2), estarão disponíveis na página da XXV Jornada de 

Iniciação Científica: https://www.unitins.br/nPortal/pesquisa/page/show/jornada-de-

iniciacao-cientifica-2018 

 

4. CRONOGRAMA 

Atividades Período 

Envio de resumos 24/09 a 04/10/2018 

Período de inscrição on-line 25/09 a 15/10/2018 

Explanação oral e apresentação de banners na XXV 

Jornada de Iniciação Científica 
17 a 19 de outubro de 2018 

 

4.1. Os trabalhos enviados fora dos padrões estabelecidos neste Edital ou do prazo 

limite de envio serão automaticamente excluídos. Os alunos bolsistas e/ou voluntários 

dos projetos de pesquisa, conforme Edital PIBIC/PIBITI/PIVIC Nº 001/2017 – 

Retificado, ficam obrigados a cumprir os prazos e regimentos estipulados. 

 

5. DOS TRABALHOS 

5.1. A apresentação de trabalhos é obrigatória aos alunos bolsistas dos Programas 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PIBIC/PIBITI) e também aos voluntários do Programa 

Institucional de Voluntários de Iniciação Científica (PIVIC), ciclo 2017/2018, da Unitins. 
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5.2. No caso de não apresentação pelo aluno bolsista, aplicar-se-ão as normas do 

Edital PIBIC/PIBITI/PIVIC Nº 001/2017 – Retificado, item 3.3 – Requisitos e 

compromissos do bolsista e do estudante voluntário, subitem 3.3.11. “O bolsista 

PIBIC/PIBITI deverá devolver à Unitins, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) 

recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos, estabelecidos acima, 

não sejam cumpridos.”. 

5.3. As apresentações se darão em dois formatos: (1) explanação oral por 30% dos 

estudantes; (2) apresentação em banner, pelos demais alunos bolsistas ou 

voluntários. 

5.4. A definição quanto ao formato de apresentação de cada bolsista se dará durante a 

inscrição na XXV Jornada de Iniciação Científica, quando o estudante escolherá o 

formato desejado no formulário de inscrição. Uma vez atingida a cota de inscritos no 

formato banner, passarão ser permitidas apenas inscrições no formato explanação 

oral. Caso o número de inscrições no formato explanação oral ultrapasse o limite 

estabelecido, haverá seleção dos melhores trabalhos pelos Comitês Técnicos 

Científicos de Área.  

5.5. Os alunos regularmente matriculados nos cursos presenciais e da Universidade 

Aberta do Brasil, bem como ex-alunos da Unitins que tenham defendido Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC ou outro tipo de pesquisa institucional no período 

coincidente com o ciclo do PIBIC/PIBITI/PIVIC (2017/2018), poderão apresentar seus 

trabalhos, no formato de banner, desde que submetidos às mesmas exigências 

estabelecidas aos alunos vinculados ao Programa de Bolsas e Voluntários de 

Iniciação Científica. 

5.6. Todos os autores deverão encaminhar Resumo, conforme modelo disponibilizado 

pela Coordenação do PIBIC/PIBITI/PIVIC (Anexo 3), contendo os seguintes 

componentes: Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados e Discussão e 

Conclusões. O resumo deve conter entre 300 e 400 palavras, no formato de texto, sem 

figuras, quadros ou tabelas (conforme arquivo formatado) com a identificação de 3 a 5 

palavras-chave. O arquivo deve ser enviado para o e-mail pibic@unitins.br com a 

seguinte identificação: Resumo_nome_do_aluno_área_do_conhecimento, exemplo: 

Resumo_AyrtonSenna Humanas), no prazo estabelecido no cronograma (item 4), para 

fins de publicação nos Anais da XXV Jornada de Iniciação Científica. 

5.7. Não serão inclusos nos Anais resumos fora dos padrões acima estabelecidos, 

bem como aqueles enviados fora do prazo estipulado no item 4. Cronograma. 

5.8. Todos os trabalhos apresentados darão direito de certificado ao(s) autor (es).  

5.9. Cada inscrito poderá apresentar apenas um trabalho. 
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5.10. Despesas com transporte e hospedagem serão de inteira responsabilidade do 

participante. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. Todos os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Unitins 

poderão se inscrever de acordo com sua condição de apresentador de trabalho ou 

como ouvinte. 

6.2. Das inscrições para apresentação de trabalho 

A XXV Jornada de Iniciação Científica receberá inscrições nas modalidades: 

a. Inscrições compulsórias: as inscrições nesta modalidade são restritas e obrigatórias 

aos alunos bolsistas PIBIC/PIBITI e alunos voluntários PIVIC, ciclo 2017/2018, da 

Unitins  

b. Inscrições facultativas: essa modalidade de inscrição é aberta aos alunos de 

graduação da Universidade Estadual do Tocantins, que não participam dos Programas 

de Bolsas e Voluntários de Iniciação Científica.  

6.2.1. Em ambas as modalidades, as inscrições deverão ser feitas via online, no portal 

da Unitins, página da XXV Jornada de Iniciação Científica: 

https://www.unitins.br/nPortal/pesquisa/page/show/jornada-de-iniciacao-cientifica-2018 

6.2.2. A participação dos alunos dará direito a certificado desde que seja comprovado 

em lista, o mínimo de 75% de presença. 

 

7. DAS EXPLANAÇÕES ORAIS E APRESENTAÇÕES EM BANNER  

a. Os bolsistas e voluntários vinculados ao Programa de Bolsas e Voluntários de 

Iniciação Científica da Unitins deverão preparar a explanação oral ou apresentação em 

banner com base nos dados do relatório final e do resumo enviados à XXV Jornada de 

Iniciação Científica da Unitins. 

b. Os demais participantes deverão preparar a apresentação em banner com base nos 

dados do resumo enviado à XXV Jornada de Iniciação Científica da Unitins. 

 

7.1. Orientações para explanação oral  

7.1.1. A explanação oral deverá contemplar introdução, material e métodos, resultados 

e discussão, conclusões e referências bibliográficas. 

7.1.2. Os alunos bolsistas e voluntários terão no mínimo e preferencialmente 10 

minutos, e no máximo 12 de apresentação.  
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7.1.3. A apresentação poderá ser feita em PowerPoint ou outros similares; fazendo 

uso de gráficos, tabelas e figuras para exposição dos dados. 

 

7.2. Orientações para apresentação em banner  

7.2.1. As despesas decorrentes da confecção do banner são de responsabilidade do 

participante (alunos bolsistas do PIBIC/PIBITI, voluntários PIVIC). 

7.2.2. Dimensão do banner: largura: 90 cm; altura: 1,20 cm. (conforme modelo anexo) 

7.2.3. Clareza e apresentação: O texto do banner deverá ser legível a uma distância 

de pelo menos 1 metro. Os autores deverão utilizar os vários recursos gráficos 

disponíveis com vistas a despertar o interesse do público. 

7.2.4. O modelo de banner indicado encontra-se no Anexo 4, disponível na página: 

https://www.unitins.br/nPortal/pesquisa/page/show/jornada-de-iniciacao-cientifica-2018 

7.2.5. A impressão em plotter será necessária para exposição e apresentação. 

7.2.6. As informações deverão ser organizadas de modo que as ideias centrais do 

trabalho sejam facilmente compreendidas pelos avaliadores e público geral. Orienta-

se, na apresentação dos resultados, utilizar o máximo possível de tabelas e gráficos. 

7.2.7. As apresentações terão no mínimo e preferencialmente 10 minutos, e no 

máximo 12 de duração. 

7.2.8. No banner deverá constar necessariamente e separadamente: 

a. Nome do evento (XXV Jornada de Iniciação Científica da Unitins); 

b. Título idêntico ao resumo submetido; 

c. Nomes dos autores e instituições de origem (constar e-mail e sublinhar o autor-

apresentador do trabalho). 

d. Área do Conhecimento do projeto 

e. Introdução; 

f. Metodologia; 

g. Resultados e Discussão; 

h. Conclusões; 

i. Referências Bibliográficas (apenas o citado no texto do banner); 
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7.2.9. As caixas de texto do banner poderão ser ajustadas de acordo com a 

necessidade de cada trabalho. 

7.2.10. O banner deverá ser afixado no local e dia estabelecidos pela Comissão 

Organizadora, até pelo menos 1 (uma) hora de antecedência ao horário de início das 

apresentações. A fixação, manutenção e retirada do banner será de inteira e exclusiva 

responsabilidade do(s) autor(es). 

 

8. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS 

8.1. A apresentação dos trabalhos de bolsistas serão avaliados por Comitê Externo 

composto por pesquisadores que possuam título de doutor, com formação na área de 

conhecimento do projeto e, preferencialmente, que sejam bolsistas de produtividade 

em pesquisa do CNPq. 

8.2. Conforme consta no Edital PIBIC/PIBITI/PIVIC Nº 001/2017 – Retificado, o 

orientador deverá acompanhar a apresentação dos resultados nas Jornadas de 

Iniciação Científica a serem organizadas pela Unitins (item 3.2 – Requisitos e 

compromissos do orientador; subitem 3.2.4). 

8.3. Os parâmetros de avaliação das apresentações dos bolsistas e voluntários e 

pontuações são exibidos no Anexo 5, no link: 

https://www.unitins.br/nPortal/pesquisa/page/show/jornada-de-iniciacao-cientifica-2018 

 

9. DA PREMIAÇÃO DOS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS/UNITINS 

A premiação ao 1º, 2º e 3º lugares dar-se-á conforme somatória das notas decorrentes 

da avaliação realizada pelo Comitê Externo. Menções honrosas poderão ser 

atribuídas. 

Palmas - TO, 24 de setembro 2018. 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

 

Ana Flávia Gouveia de Faria 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 

 

pode ser verificada no site http://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 1F7B29AA003E79DC

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS EM 24/09/2018 20:49:19.  A autenticidade deste documento                           

https://www.unitins.br/nPortal/pesquisa/page/show/jornada-de-iniciacao-cientifica-2018

