
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PRPGP 

1 

 

 

 

 

NORMAS PARA SUBMISSÕES 

 

 

3.1 As submissões de trabalhos serão feitas através do sistema eletrônico 

de eventos da URCA http://siseventos.urca.br/site/xxvsic. 
3.2 Para submissão, o(a) interessado(a) deverá realizar as seguintes etapas: 

3.2.1 Realizar o cadastro de login e senha no sistema. 
3.2.2 Acessar o sistema e escolher entre as modalidades abaixo listadas: 

• Iniciação Científica I (Nível de Ensino Médio); 
• Iniciação Científica II (Nível de Graduação); 

 

3.2.3 Optar pela área de julgamento que mais se adequa ao trabalho 

dentre os seguintes eixos temáticos: 

 

• Artes Visuais 
• Ciências 
Biológicas 

• Ciências Sociais 
• Construção Civil 
• Direito 
• Economia 
• Educação Física 
• Enfermagem 
• Engenharias 
• Ensino de Ciências 

• Física 

 

 

 

 

 

• Educação do Campo 
• Geociências 
• História 
• Letras 
• Matemática 
• Pedagogia 
• Química Biológica 
• Teatro 
• Tecnologia da Informação 
• Multidisciplinar 

• Humanidades

http://siseventos.urca.br/site/xxvsic
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3.2.4 Preencher a área do conhecimento do trabalho a ser 

apresentado. 
3.2.5 Preencher o título do trabalho, exclusivamente em língua 

portuguesa. 

3.2.6 Preencher o nome do autor, do orientador e demais 

coautores e suas respectivas instituições, com o máximo de 

nove participantes. O orientador deve ser colocado como 
último coautor nos casos de resumos de iniciação científica; 

3.2.7 Escolher entre uma das modalidades de apresentação: pôster 
ou apresentação oral. 

3.2.7.1 Na escolha da modalidade pôster, submeter resumo 

simples em parágrafo único, contendo de 1.000 a 2.200 
caracteres (sem espaço), com os seguintes elementos 

norteadores: introdução, objetivo, metodologia, 
resultados e conclusão. Citações não devem ser 

inseridas. A estrutura física do resumo deverá ser 
obrigatoriamente mantida quanto a sua formatação. 

3.2.7.2 Na escolha da modalidade apresentação oral, submeter 

resumo expandido, contendo de 8.000 a 15.000 
caracteres (sem espaço), com no máximo 5 (cinco) 

páginas e contendo as seções introdução, objetivo, 
metodologia, resultados (permitido o uso de tabelas e 

figuras), conclusão e referências. A estrutura física do 
resumo deverá ser obrigatoriamente mantida quanto 

a sua formatação. O arquivo deve ser enviado em 
formato .pdf, não excedendo o tamanho de 4 Mb. 

3.2.8 Incluir palavras-chaves na quantidade mínima de 3 e máxima 
de cinco. 

3.3 O teor do resumo é de total responsabilidade dos autores e 

deve respeitar todas as regras de direitos autorais. 

3.4 Serão disponibilizados modelos de resumo (simples e expandido) 

nos formatos pdf, docx e tex. O submetente poderá escolher 
um ou outro formato de arquivo como modelo, mas deverá 

obrigatoriamente enviar seu trabalho em formato .pdf. 

 


