
A Comissão Organizadora das Faculdades FatiFajar, no uso de suas atribuições legais, torna 

público o

REGULAMENTO DO IX ENCONTRO REGIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (ERIC)

Artigo I – Os objetivos

Parágrafo único – O Encontro Regional de Iniciação Científica (ERIC), realizado anualmente 

desde 2012, tem como objetivo fomentar, difundir, valorizar e fortalecer tanto a pesquisa 

quanto a iniciação científica na cidade de Jaguariaíva e entorno, visando atender as deman-

das sociais, da indústria, da agricultura e do comércio.

Artigo II – O evento

Parágrafo único – O ERIC é resultado dos esforços das Faculdades FatiFajar, por meio da 

Coordenação de Iniciação Científica e Extensão, com apoio dos Departamentos de Enge-

nharia Florestal, Direito e Engenharia Civil, além de outras instituições e empresas, em 

fomentar, divulgar, valorizar e fortalecer os trabalhos científicos desenvolvidos na região de 

Jaguariaíva.

Artigo III – Data e local

Parágrafo único – O IX ERIC ocorrerá entre os dias 13 e 15 de outubro de 2021, de forma intei-

ramente online, por dispositivo a ser informado posteriormente pela Comissão Organizado-

ra.

Artigo IV – Os participantes

§ 1º – Poderão submeter trabalhos na modalidade RESUMO EXPANDIDO ao IX ERIC:

a) Alunos dos cursos de Engenharia Florestal, Engenharia Civil e Direito da ULT-FatiFajar, 

que possuam trabalhos de pesquisa e/ou iniciação científica em uma das áreas do conheci-

mento citadas no artigo II.

b) Docentes, alunos e pesquisadores de outras instituições de ensino.
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§ 2º – Nos casos citados no § 1º é necessário a tutela de um professor orientador na respectiva 

área do conhecimento, exceto para trabalhos apresentados por docentes.

 c) Será admitida a participação de até dois autores por trabalho.

Artigo V – As taxas

§ 1º – Será cobrada uma taxa de R$ 15,00 (quinze reais), por resumo submetido, para profis-

sionais e acadêmicos de outras instituições que desejam submeter resumo expandido para 

o ERIC. Para tanto, deverá ser feito um depósito, até a data final de submissão do resumo 

(23:59h de 30 de setembro de 2021), por meio do seguinte QR Code:

§ 2º – Não será cobrada taxa para acadêmicos e docentes das faculdades FatiFajar.

02

www.fatifajar.com.br



§ 2º – O comprovante de depósito deverá ser enviado para o e-mail: eric2021@fatifajar.com.br  

Artigo VI – As inscrições para submissão de trabalhos

 § 1º – As inscrições para submissão de trabalhos deverão ser realizadas, impreterivel-

mente, até as 23h59 do dia 30 de setembro de 2021, por meio do seguinte link: https://forms.-

gle/NDdrn4QkNwUSiggL6 

§ 2º – As normas para confecção e apresentação escrita do resumo expandido encontram-se 

no Anexo I.

§ 3º – Após a inscrição, o acadêmico deverá encaminhar o Resumo Expandido para o e-mail 

eric2021@fatifajar.com.br (até as 23h59 do dia 30 de setembro de 2021). Ao enviar o trabalho 

para o e-mail citado, o participante deverá, necessariamente, informar: seu nome, e-mail, 

instituição educacional, curso, a qual instituição pertence e professor orientador responsá-

vel pelo trabalho submetido bem como a série em que está matriculado, caso seja acadêmi-

co. 

 § 4º – Caso o trabalho seja desenvolvido por uma dupla, os dados de ambos devem ser 

informados. 

  § 5º – A inscrição para submissão de trabalhos não configura aceitação, por parte da 

comissão organizadora, do referido trabalho para apresentação no evento. 

Artigo VII – A apresentação de trabalhos selecionados

§ 1º – Os trabalhos selecionados para apresentação deverão ser apresentados, exclusivamen-

te, de maneira oral com tempo máximo de 10 (dez) minutos que será avaliada de 0 a 100 

pontos (conforme critérios estabelecidos neste regulamento). 

03

www.fatifajar.com.br



§ 2º – Em caso de trabalhos com dois autores, conforme consta no item “c” do Art. IV deste 

Regulamento, será admitida a apresentação oral de apenas um dos autores, jamais dos dois 

sucessiva ou alternadamente, sendo que escolha do autor que fará a apresentação oral 

ficará a critério exclusivo dos autores.

§ 3º – As apresentações orais dos trabalhos selecionados serão realizadas em locais e horá-

rios estipulados no cronograma (a ser divulgado).

§ IV– As apresentações orais deverão contemplar os seguintes tópicos:

Artigo VIII – Critérios de avaliação dos resumos expandidos – trabalhos escritos 

§ 1º – A comissão organizadora do evento é composta por 03 (três) professores da IES FatiFa-

jar.

§ 2º – Os membros da comissão organizadora poderão compor a comissão avaliadora, a qual 

avaliará e pontuará os trabalhos escritos.

§ 3º – Os membros da comissão organizadora podem ser orientadores dos trabalhos subme-

tidos à apreciação, porém, não poderão avaliar seus orientandos, o que deverá ser feito por 

outro membro da comissão avaliadora. 

§ 4º – Cada membro da comissão avaliará os resumos expandidos submetidos e atribuirá 

pontuação numa escala de 0 a 100 (em números inteiros) em 5 (cinco) critérios, sendo que 

cada um dos critérios tem escala de pontuação de 0 a 20 (em números inteiros).

§ 5º – Após a avaliação, a pontuação obtida em cada critério será somada e o valor final é a 

pontuação recebida pelo trabalho escrito numa escala de 0 a 100 pontos.

§§ 6º –  Para que o trabalho seja indicado pela comissão avaliadora à apresentação oral 

deverá o participante obter nota igual ou superior a 6,0 (seis) 
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em números inteiros, sendo que será publicado edital com tal resultado até o dia 08 de 

outubro de 2021.

§ 7º – Os critérios avaliados pela comissão avaliadora do trabalho escrito são apresentados 

abaixo:

Artigo IX – Critérios de avaliação das apresentações orais
§ 1º – As apresentações orais serão avaliadas por uma banca examinadora composta por 2 

(dois) professores da IES FatiFajar, ou por algum professor externo convidado, que a comis-

são organizadora irá selecionar para este fim.

§ 2º – Os membros da comissão organizadora não comporão as bancas avaliadoras das apre-

sentações orais.

§ 3º – A banca avaliadora avaliará os resumos expandidos submetidos a apresentação oral e 

atribuirá pontuação numa escala de 0 a 100 (em números inteiros) em 5 (cinco) critérios, 

sendo que cada um dos critérios tem escala de pontuação de 0 a 20 (em números inteiros).
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§ 4º – Após a avaliação, a pontuação obtida em cada critério será somada e o valor final é a 

pontuação recebida pela apresentação oral (0 a 100 pontos).

§ 5º – Os critérios avaliados pela banca examinadora são apresentados abaixo:

Artigo X – Certificados e publicação nos anais do VII ERIC
§ 1º – Todos os autores de trabalhos selecionados (resumo expandido) e apresentados (forma 

oral) no VIII ERIC receberão certificado de participação no evento.

§ 2º – o resultado final da avaliação dos resumos expandidos será publicado em edital, 

seguindo uma classificação decrescente e em data a ser definida pela comissão organiza-

dora.

§ 3º – Os trabalhos que obtiverem a pontuação mínima 8,0 (oito) poderão ser publicados nos 

anais do VIII ERIC e/ou nas revistas científicas das Faculdades FatiFajar.
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§ 4º – Junto com a submissão do resumo expandido, o autor declara, desde já, que, se obtiver 

a pontuação mínima exigida no § III deste Artigo, aceita a publicação do mesmo nos anais 

do evento pela FatiFajar e nas revistas científicas das Faculdades FatiFajar.

Artigo XI – Disposições Gerais

§ 1º – Os participantes podem submeter a avaliação tantos trabalhos quantos entenda con-

veniente.

§ 2º – O cronograma das apresentações será divulgado via e-mail do evento e nas redes 

sociais das Faculdades FatiFajar com antecedência, ficando o participante responsável por 

verificar a data e local de sua apresentação.

§ 3º – A comissão julgadora e a banca examinadora são soberanas em sua decisão, não 

cabendo, desta forma, recurso e/ou reavaliação em relação a pontuação obtida.

§ 4º – As informações fornecidas no ato da inscrição dos trabalhos, bem como o conteúdo 

dos resumos expandidos, são exclusivamente de responsabilidade do(s) autor(es). O(s) 

autor(es) do trabalho responsabiliza(m)-se publicamente por ele.

§ 5º – O(s) autor(es) revisou(aram) a forma final do trabalho e o aprova(m) para publicação na 

revista Científica da FatiFajar e/ou Anais do IX Encontro Regional de Iniciação Científica.

§ 6º – O(s) Autor(es) do trabalho, ou outro substancialmente semelhante em conteúdo, reco-

nhecem que ele não foi publicado, nem está sendo submetido a outro periódico ou foi 

publicado como parte de livro.

§ 7º – O(s) autor(es) concorda(m) em ceder os direitos autorais do artigo e/ou resumo à revis-

ta Científica FatiFajar e ao evento IX ERIC.
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§ 8º – Ao realizar a inscrição junto ao evento, o(s) participante(s) declara(m) ciência e concor-

da(m) com os termos do presente regulamento.

§ 9º – A Comissão Organizadora do IX ERIC resolverá os casos omissos e situações não previs-

tas neste regulamento.

 Jaguariaíva, 24 de agosto de 2021.

COMISSÃO ORGANIZADORA DO IX ERIC
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ANEXO I

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO

 O resumo expandido deverá conter no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) páginas 

incluindo referências e notas

  O trabalho deverá ser elaborado em formato eletrônico (.doc ou .docx; não serão acei-

tos arquivos em .pdf), com a página configurada para tamanho de papel A4, com orientação 

retrato, fonte Times New Roman tamanho 12, espaço 1,5 entre linhas, margem superior e 

esquerda igual a 3,0 cm e margens inferior e direita igual a 2,0 cm. As citações bibliográficas 

devem seguir as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

sendo permitido o uso de citações de rodapé. O alinhamento deve ser justificado e deve 

haver referência bibliográfica ao final do trabalho, conforme normas da ABNT. As citações 

no corpo do texto deverão ser em fonte tamanho 10 e espaçamento simples entre linhas. As 

páginas devem ser numeradas no alto, à direita, em algarismos arábicos. O título deve ser 

centralizado, em negrito, com letras maiúsculas e com tamanho 14. As palavras-chave 

devem estar presentes no título e na linha imediatamente abaixo do resumo, devem estar 

as palavras-chave (no mínimo 3 e no máximo 5 com alinhamento justificado, separadas por 

ponto, seguido de inicial maiúscula. 

 Quanto a autoria, deve estar sob o título, após dar um espaçamento (1,5 linhas), identi-

ficando o(s) autor(es) do trabalho, seguido(s) de nota de rodapé com titulação, curso, unida-

de e e-mail de cada autor. A identificação do professor orientador (quando houver conforme 

item “b” §II do Artigo IV do Regulamento) segue a mesma forma de identificação, em nota 

de rodapé. Colocar o(s) nome(s) do(s) professor(es) orientador(es), apresentando a titulação 

destes (Es – para Especialista, Me – mestres, Dr – doutor, pos doc), além do endereço institu-

cional (curso, unidade e núcleo a que pertence) e o endereço eletrônico (e-mail). Após o 

título, deve ser elaborado um resumo do trabalho proposto, que deve ser apresentado com 

parágrafo único com no máximo 150 palavras, com breves e concretas informações sobre a 

justificativa, objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho.
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Quanto a elaboração, o resumo expandido deverá conter os seguintes elementos constituti-

vos:

1) Introdução, que deverá ser breve e de forma clara, justificando o problema estudado. Nela 

deverão ser informados os objetivos do trabalho realizado. 

2) Metodologia, que deverá ser elaborada de forma concisa e clara descrita de forma que o 

leitor entenda os procedimentos utilizados para atingir os objetivos propostos. 

3) Desenvolvimento, onde deverá ser exposto o tema de estudo (objeto do trabalho). 

4) Resultados, devem ser apresentados à luz do aporte teórico utilizado no trabalho. Podem 

ser usados recursos ilustrativos de figura, gráfico ou tabela, acompanhada(o) de análise 

indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações, gravadas no formato Word em 

qualidade necessária para boa reprodução, devendo ser inserida(o) no texto e numerada(o) 

com algarismos arábicos

5) Considerações finais deverão ser elaboradas com verbos no presente do indicativo. Deve-

rão considerar os objetivos explicitados e os resultados indicados no Resumo Expandido. 

6) Referência bibliográfica ao final do trabalho, conforme normas da ABNT. Deverão constar 

apenas autores e obras mencionados no texto.

  O trabalho deverá ser escrito de forma contínua e dissertativa, sem identificação dos 

elementos constitutivos, excetuando-se o resumo, a introdução, considerações finais e refe-

rência bibliográfica.

  Serão desclassificados sumariamente os resumos expandidos que desrespeitarem as 

orientações estipuladas acima.
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