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19º ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PESQUISA (19º ENIC)  

5° ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JUNIOR (5° ENIC-JR) 

 

REGULAMENTO 

 

As Faculdades Integradas de Jaú (FIJ) realizarão nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2022 
o 19º ENIC - Encontro de Iniciação Científica e Pesquisa e 5° ENIC-JR – Encontro de 
Iniciação Científica para alunos do Ensino Médio. 

Este evento, organizado pelas FIJ, se configura como um canal de divulgação e discussão 
para a pesquisa científica da região de Jaú. A pretensão desse encontro é ser incubadora 
de novas ideias e diretrizes tão em voga na nossa sociedade. Além disso, este evento retrata 
o interesse da comunidade acadêmica das FIJ pela pesquisa, nas mais diversas áreas do 
conhecimento, refletindo sobre a busca dos docentes e alunos, dos cursos de graduação e 
pós-graduação da Instituição, na elaboração e aprimoramento dos saberes em toda região. 

Em 2022, nos aproximamos do marco de quase duas décadas discutindo conhecimento 
científico e o cenário da pesquisa na região. E estamos abertos a ampliar e aprofundar as 
discussões do momento atual, sem deixar de ligar com as discussões anteriores.  

O ENIC é a demonstração do empenho da Instituição na busca do tripé acadêmico “Ensino, 
Pesquisa e Extensão”, por intermédio da reflexão, da investigação, da discussão e do 
crescimento profissional dos participantes. 

A inscrição com o envio dos resumos expandidos acontecerá no período de 20 de 
agosto a 30 de setembro de 2022, em diversas modalidades, conforme o item III.  

O evento acontecerá das 19h00 às 22h30, nos dias 19, 20 e 21 de outubro, com palestras, 
mesas redondas, minicursos e apresentação de trabalhos PRESENCIALMENTE nas 
Faculdades Integradas de Jaú. 

 

I - Disposições Gerais: 

Poderão se inscrever todos os alunos e professores dos cursos de graduação e pós-
graduação vinculados às Instituições de Ensino Superior, além de profissionais de todas 
as áreas com interesse em discutir o conhecimento científico, e alunos do Ensino Médio 
(na categoria Iniciação Científica Júnior). 

 

II – Inscrições: 

Para se inscrever, o participante deverá acessar o site das FIJ no link disponível na área de 
notícias. 
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Para os autores sem acesso ao portal da Instituição, a inscrição será realizada pelo portal 
mediante cadastro simples. Todos os autores de um trabalho devem se inscrever no portal, 
seja participante interno ou externo. 

Ao realizar a inscrição no 19° Encontro de Iniciação Científica (que inclui o 5° ENIC-JR), o 
participante seleciona as modalidades em que desejar participar. 

Na categoria de apresentação de trabalho, o participante responsável pela inscrição indica 
todos os autores relacionados ao trabalho. Serão aceitos no máximo quatro autores para 
cada trabalho (além do professor orientador, caso haja). Cada autor pode apresentar no 
máximo dois trabalhos. Professores, enquanto orientadores, poderão apresentar mais de um 
trabalho. 

Serão aceitos trabalhos de pesquisa caracterizados como: discussões iniciais, trabalhos em 
andamento ou finalizados, além de relatos de experiências. Serão aceitos somente 
trabalhos não publicados em outros congressos ou veículos de comunicação. 

Alunos do Ensino Básico podem escolher se irão apresentar resumo expandido ou 
simples.  

Ao ser aceito e apresentado, os estudantes e professores receberão certificado de 
apresentação de trabalho científico. Os trabalhos dos alunos de Iniciação Científica Júnior 
serão publicados na categoria específica nos Anais do evento.  

 

III - Modalidade: 

a) OUVINTE: Os participantes, mediante o cadastro inicial, garantem a inscrição na 
categoria Ouvinte, isto é, o participante que deseja assistir as apresentações de 
trabalhos nas categorias oral e painel, além da visita aos stands no pátio. Todos 
podem participar dessa modalidade. O certificado é emitido mediante inscrição e 
assinatura das listas de presença. 

b) PALESTRA: Para assistir as Palestras e discussões de mesas redondas, no ato da 
inscrição, o participante deverá assinalar a categoria palestra. 

c) MINICURSOS: Para participar de Minicursos, no ato da inscrição, o participante 
seleciona minicurso e depois o nome dos minicursos que deseja participar. 

d) APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS - ORAL: Para a categoria, o participante deve 
enviar resumo expandido, contendo no mínimo de 3 e no máximo 7 páginas. Nessa 
categoria serão eleitos os melhores trabalhos, conforme item VII deste regulamento.  

e) APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS - PAINEL: Para participar das apresentações, os 
autores devem enviar resumo simples contendo no mínimo 500 e no máximo 700 
palavras, palavras-chave e referências. 

 

 

 



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DR. RAUL BAUAB JAHU 
Faculdades Integradas de Jaú 
Rua Tenente Navarro, 642 – Chácara Braz Miráglia - Jaú/SP – CEP 17207-310 
Fone: (14) 2104-3400 | (14) 2104-3300 
CNPJ: 50.761.121/0001-24 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV – Inscrição de Minicurso 

O profissional e/ou professor deverá enviar a proposta do minicurso para o e-mail: 
nipic@fundacaojau.edu.br. 

 

V – Normas para a elaboração dos Resumos Expandidos 

Quanto à sua extensão, deve conter de 3 a 7 páginas, divididas em Introdução, 
Metodologia, Resultados e Discussão (ou Revisão de Literatura – quando se aplicar), 
Considerações Finais e Referências Bibliográficas. Deve-se escrever o trabalho na 
terceira pessoa do singular. 

Os resumos poderão conter tabelas, gráficos, figuras ou fotos.  

O trabalho deve ser enviado em Fonte Arial, tamanho 12, recuo do parágrafo 1,25, espaço 
entre linhas de 1,5, sem espeço entre parágrafos, margens esquerda e superior de 2,5 cm e 
direita e inferior de 2 cm. Para demais formatações seguir as normas da ABNT. 

Após o envio de trabalhos internos o orientador/professor recebe o resumo via portal do 
professor, onde poderá aceitar ou negar o envio. Resumos negados pelo orientador 
poderão, dentro do prazo, ser reenviados. Após o aceite do orientador, os trabalhos 
passam pela aprovação da Comissão Científica e podem ser reenviados, caso 
necessite de correção. 

Quanto aos trabalhos externos às FIJ, após o envio, o(s) autor(es) deve(rão) acompanhar 
o processo via portal de inscrição, onde a submissão poderá ser aceita, negada ou aceita 
com correções. 

 

VI – Normas para elaboração de Resumo Simples 

O resumo deve ser enviado pelo portal, após marcar a opção de resumo simples. Quanto à 
sua extensão, deve conter de 300 a 500 palavras. Deve ser constituído de um parágrafo 
único, com sequência de frases concisas e objetivas; não se trata de uma simples 
enumeração de tópicos. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal. 
Deve ressaltar o(s) objetivo(s), desenvolvimento e a(s) conclusão(ões) do trabalho.  

Abaixo do texto, devem estar as palavras-chave (de três a cinco), separadas por ponto e 
finalizadas por ponto. 

Os resumos não poderão conter gráficos, figuras, fotos ou referências bibliográficas (a 
apresentação poderá contê-los, se for o caso). 

Deve ser enviado em Fonte Arial, tamanho 12, sem parágrafo, espaço entre linhas de 1,5, 
margens esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm. Para demais formatações, 
seguir as normas da ABNT. 

Após o envio, o resumo é analisado pela Comissão Científica, e podem ser reenviados 
caso necessite de correção. 

Resumos negados poderão, dentro do prazo, ser reenviados.  
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VII– Avaliação dos trabalhos 

A avaliação dos trabalhos será feita pela Comissão Organizadora do 18º ENIC, composta 
pela Comissão Editorial e Comissão Científica. Serão avaliados separadamente os resumos, 
exposições orais e os painéis apresentados.  

Pontos que serão analisados: conteúdo específico, obediência às normas, tratamento gráfico 
do tema, estrutura e sequência do trabalho, domínio do assunto, postura e motivação na 
apresentação, importância/relevância do tema e contribuições que o trabalho traz. 

Todos os autores e orientadores poderão visualizar os trabalhos enviados e acompanhar o 
processo de aceite pela Comissão Científica do evento. 

Todos os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica do 19º ENIC, podendo ser 
aceitos ou não.  

Todos os trabalhos que envolvam seres humanos deverão estar aprovados pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa. 

 

VIII - Aprovação e Publicação dos trabalhos 

Os trabalhos aprovados irão compor os Anais do 19º Encontro de Iniciação Científica da FIJ. 

As informações contidas nos resumos enviados, bem como seu ineditismo, são de inteira 
responsabilidade do(s) autor(es), e serão publicados na forma em que foram inscritas. 

Serão prontamente recusados trabalhos cujos conteúdos sejam ilícitos aos direitos 
humanos. 

 

IX – Disposições Finais 

Os trabalhos aprovados que não forem apresentados por nenhum de seus autores serão 
excluídos dos Anais do 19º ENIC (e, consequentemente, não garantirão atribuição de horas 
complementares a nenhum de seus autores, caso sejam alunos das FIJ). 

Os trabalhos aprovados para publicação que forem apresentados pela não totalidade de 
seus autores conferirão certificado de apresentação somente aos autores presentes no dia 
do evento (Para os autores alunos FIJ ausentes serão conferidas apenas as horas referentes 
à publicação). 

Todos os trabalhos enviados, aprovados e apresentados serão publicados nos Anais online 
do 19º Encontro de Iniciação Científica da FIJ, que estarão disponíveis na página do Núcleo 
Institucional de Pesquisa e Iniciação Científica (NIPIC) hospedado no site das Faculdades 
Integradas de Jaú.  
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X - Datas Importantes 

 

Prazo para proposta de minicurso 30/07/2022 a 30/09/2022 

Prazo de envio de trabalhos 20/08/2022 a 30/09/2022 

Acompanhar aceite/correção/resultado 04/09/2022 a 15/10/2022 

Evento 19, 20 e 21 de outro de 2022 

 

 

Dúvidas e casos omissos deste edital devem ser encaminhados para: 
nipic@fundacaojau.edu.br 

 

Comissão Organizadora do 19° ENIC e 5° ENIC-JR 
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