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Edital nº 022/2021                                                 Ivaiporã, 12 de agosto de 2021. 

 

Divulga a abertura das Inscrições de 

Trabalhos e de Ouvintes para o Encontro 

de Iniciação Científica das Faculdades 

Integradas do Vale do Ivaí. 

 

 A Direção Geral das Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o presente Edital, que abre o período de inscrições 

de Trabalhos e de Ouvintes do 4º Encontro de Iniciação Científica e 4ª Mostra de Pós-

Graduação do Vale do Ivaí. 

 

1 OBJETIVO 
 

O presente Edital tem por objetivo estabelecer o prazo para que os interessados 

se inscrevam na modalidade de Comunicadores Orais ou de Ouvintes do 4º Encontro de 

Iniciação Científica e 4ª Mostra de Pós-Graduação das Faculdades Integradas do Vale 

do Ivaí.  

 

2 PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 

O período para inscrição será entre 12 de agosto a 08 de outubro de 2021.  

 

3 INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 

Para inscrição no 4º Encontro de Iniciação Científica e 4ª Mostra de Pós-

Graduação das Faculdades Integradas Vale do Ivaí, os interessados deverão seguir as 

seguintes instruções: 

 

a) As inscrições serão através do site da Univale: https://auth.univale.com.br/ 

b) A inscrição será confirmada após o pagamento, que poderá ser realizado através 

do site, ou diretamente na Central de Atendimento (Secretaria Acadêmica); 

c) O valor da inscrição é de R$ 10,00 para Comunicação Oral e de R$ 5,00 para 

Ouvinte; 

d) O interessado pode acessar ao tutorial:  

http://integrafaculdades.com.br/pesquisa_ivp/db_ivp/TutorialAluno_ivp.pdf para 

auxiliar no processo de inscrição; 

http://www.univale.com.br/
https://auth.univale.com.br/
http://integrafaculdades.com.br/pesquisa_ivp/db_ivp/TutorialAluno_ivp.pdf
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e) Ao fazer a inscrição, o interessado deverá optar pelo Grupo de Trabalho que irá 

participar como Comunicador ou como Ouvinte, conforme a listagem de Grupos 

aprovados neste Edital. 

 

4 GRUPOS DE TRABALHO APROVADOS 
 

a) Curso de Administração: 

Grupo de Trabalho Propositor  

Administração e suas Perspectivas Jefferson Silvestre Alberti dos Santos 

Planejamento Estratégico como 

Ferramenta de Gestão 
Carlos Machado 

Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação nas Organizações 
Samantha Franciele Dorabiato de Matos 

 

b) Curso de Análises e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, 

Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo: 

Grupo de Trabalho Propositor  

Tecnologia e Sociedade  Ronan Anacleto Lopes 

 

c) Curso de Ciências Contábeis: 

Grupo de Trabalho Propositor  

A importância da Contabilidade nos 

Diversos setores da Economia  
Patricia Carvalho  

Contabilidade Aplicada ao Agronegócios  Lucimar Pianca 

Contabilidade Financeira  
Carlos Henrique Machado e Fabiano 

Kanadani 

Contabilidade Gerencial e de Custos  Douglas Ricardo Mendonça 

 

d) Curso de Direito:  

Grupo de Trabalho Propositor  

Covid-19 e Cárcere: gramáticas e 

desafios das prisões e das ciências 

criminais no contexto de pandemia 

 

Luís Gustavo Candido e Silva  

http://www.univale.com.br/
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Direitos dos vulneráveis, minorias e 

cidadãos à margem da sociedade 

Ana Carolina Turquino Turatto, Silvana 

Cristina Cruz e Melo, Felipe Ferreira e 

José Alexandre R. Sbizera 

 

e) Curso de Pedagogia: 

Grupo de Trabalho Propositor  

Educação pós-pandemia: dilemas e 

perspectivas 
Atilio Matozzo 

Humanidade e Sociedade  Cezar Felipe Cardozo de Farias 

 

5 APRESENTAÇÕES 

a) O 4º Encontro de Iniciação Científica e 4ª Mostra de Pós-Graduação das 

Faculdades Integradas Vale do Ivaí acontecerá no dia 20 de outubro de 2021, das 

19h às 22h40min; 

b) O local, horário e formato das apresentações serão informadas a partir de Edital 

próprio a ser lançado no dia 08 de outubro de 2021; 

c) Os trabalhos serão apresentados em formato de Comunicação Orais, com tempo 

de 10min para explanação do trabalho e 5min para arguição do Grupo, podendo 

ser realizada a arguição ao término de todas as apresentações, a critério do 

responsável pelo Grupo; 

d) Havendo mais de um autor todos deverão estar presentes para validar a 

participação e conferir certificação, podendo apenas um dos autores fazer a 

exposição. 

 

6 OUVINTES  

a) Os ouvintes podem se inscrever para participarem apenas de um Grupo de 

Trabalho; 

b) Deverão permanecer no mesmo Grupo de Trabalho para participarem das 

discussões até o término das atividades.  

 

7 HORAS COMPLEMENTARES  

Serão concedidas 20h complementares para trabalhos apresentados e 10h 

complementares para ouvintes.  

http://www.univale.com.br/


 

 

   
Av. Minas Gerais, 651 – Fone/Fax (43) 3472-1414 | 99822.5127 | 99823-1747 – CEP 86.870-000 – Ivaiporã /PR. 

Home page:  www.univale.com.br 

 

8 CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO 

a) Serão certificados apenas os trabalhos efetivamente apresentados no evento que 

forem aprovados pela Comissão Científica; 

b) As informações constantes no certificado estão vinculadas às informações 

prestadas no momento de entrega do resumo; 

c) Os certificados serão virtuais e ficarão disponíveis na plataforma do evento; 

d) Não será fornecido certificado para quem não comparecer no dia a apresentação.  

 

9 DAS COMISSÕES 

O 4º Encontro de Iniciação Científica e 4ª Mostra de Pós-Graduação das 

Faculdades Integradas Vale do Ivaí será organizado por uma Comissão Organizadora e 

uma Comissão Científica.  

a) A Comissão Organizadora ficará responsável pela definição geral do evento e de 

suas diretrizes, representação institucional, captação de patrocínios e 

organização da execução das atividades; 

b) A Comissão Científica é responsável pelos processos de seleção e avaliação dos 

trabalhos submetidos pelos acadêmicos.  

 

10 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

Todos os resumos submetidos serão avaliados pelos professores integrantes da 

Comissão Científica, garantindo a imparcialidade da avaliação. Ficará a cargo da 

Comissão Científica avaliar os resumos inscritos para APROVAÇÃO final, seguindo os 

seguintes critérios:  

 

a) Relevância da temática abordada; 

b) Clareza e coerência textual; 

c) Articulação entre objetivos/metodologia/resultados/conclusão do trabalho; 

d) Detecção/verificação de plágio; 

e) Obediência às normas estabelecidas pela Comissão Organizadora. 

Responsabilidade: São de responsabilidade dos autores as opiniões emitidas, 

procedência do conteúdo, adequação às normas, bem como clareza textual, 

correção gramatical e originalidade do texto, não sendo aceito plágio em 

nenhum percentual. 

http://www.univale.com.br/
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11 MODELO DE RESUMO EXPANDIDO  

O modelo de Resumo Expandido poderá ser baixado pelo interessado na página 

do Evento e deverá apresentar: 

 

a) Ser digitado em página formato A4 (210 x 297 mm), com margens superior e 

esquerda de 3,0 cm e inferior e direita com 2,0 cm; fonte Arial, tamanho 12, com 

espaçamento 1,5 entre linhas e recuo de primeira linha com 2,0 cm; 

b) Ter no mínimo três e no máximo seis páginas; 

c) As citações (NBR 10520/2002) e as referências (NBR 6023/2018) devem 

obedecer às regras da ABNT; 

d) O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas deve ser 

autor-data (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé somente explicativas 

(NBR 6022/2018);  

e) Conforme a NBR 6024/2012, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem ser 

alinhados à esquerda e conter um texto a eles relacionados, bem como constar 

numeração progressiva;  

f) Os elementos que figuram o resumo expandido são: o Elementos Pré-Textuais: 

Título; Subtítulo (se houver); Autoria, com qualificação em nota de rodapé; 

Resumo (contendo de 50 a 100 palavras); Palavras-chaves (mínimo 3 e máximo 

5), separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto.  

g) Os Elementos Textuais: Introdução (abordando o tema do estudo e integrando o 

objetivo do trabalho); Desenvolvimento (podem ser citados elementos como 

materiais e métodos, resultados e discussões etc.); Considerações Finais. 

h) Os Elementos Pós-Textuais: Referências.  

 

12 ANAIS DO EVENTO  

Os Resumos apresentados no evento serão posteriormente publicados em 

caderno de resumos/anais que ficarão disponíveis gratuitamente na página do evento.  

 

13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Considerando o período atípico experimentado, gerado pela pandemia do 

Coronavírus, o 4º Encontro de Iniciação Científica e 4ª Mostra de Pós-Graduação das 

Faculdades Integradas Vale do Ivaí poderá sofrer alterações quanto a modalidade e 

http://www.univale.com.br/
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forma de apresentação.  

Os casos omissos neste edital serão tratados pela Comissão Organizadora do 

Evento,  

Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas por contato no endereço: 

coordenacao@ucpparana.edu.br 

 

 

Profª. Jane da Silva Bührer Taques 

Diretora Geral 

Faculdades Integradas do Vale do Ivaí 
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