
1o EAICI - 2021 

O 1o EAICI – Encontro Anual de Iniciação Cientifica Internacional, será um evento 

organizado pela Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, Escritório de Relações 

Internacionais da UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro Oeste / Brasil, o 

qual visa congregar universidades de diferentes países com as quais a UNICENTRO 

mantém relações de pesquisa, ou convênios. Busca-se com a realização do evento, 

proporcionar aos participantes disseminar suas pesquisas de Iniciação Cientifica (IC), 

bem como conhecer como é o funcionamento da IC nos diferentes países que venham a 

participar. 

O evento contará com sessões de comunicações orais (15 minutos) no idioma de seu pais 

de origem que ocorrerão de forma virtual, coordenadas e individuais, a serem realizadas 

no dia 24 de novembro 2021. Paralelamente estará ocorrendo o XXX EAIC – Encontro 

Anual de Iniciação Cientifica nos dias 22 a 24 de novembro, evento este em que os 

alunos participantes do Programa de Iniciação Cientifica da UNICENTRO apresentarão 

seus resultados das pesquisas realizadas no período de 2020-2021. 

As apresentações de trabalhos estão abertas apenas à participação de alunos de iniciação 

científica. Como ouvintes poderão participar: professores, alunos de graduação e pós-

graduação, além de professores e alunos da educação básica, bem como a comunidade 

em geral.  

 

Assim que tivermos a confirmação das instituições que irão participar estaremos criando 

um grupo no WhatsApp com os professores responsáveis por cada instituição, 

facilitando-se assim o contato. 

 

Estaremos o mais breve possível disponibilizando o site para inscrições com maiores 

detalhes.  

 
 

DATAS IMPORTANTES 

Data Atividade 

24/11 Realização do evento conforme programação. 

13/09 a 17/10 Período para submissão de resumos 



Data Atividade 

01/11 a 16/11 
Período para o recebimento dos vídeos das apresentações, conforme normas 

divulgadas no site do 1o EAICI 

16/11/21 
Divulgação do link da apresentação no site da 1o EAICI, contendo: dia, local e 

horário dos trabalhos. 

*As correções deverão ser realizadas num período de 2 dias (48 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE RESUMO 
 

 

PODERÁ SER ESCRITO NO IDIOMA DE CADA PAIS PARTICIPANTE. 
 

1o ENCONTRO ANUAL DE INICIAÇÃO CIENTIFICA INTERNACIONAL - EAICI 
 

TÍTULO DO RESUMO 
(AQUI A FONTE É ARIAL 12, NEGRITO, MAIÚSCULAS, CENTRALIZADO, ESPAÇO 

SIMPLES, DEIXE DOIS ESPAÇOS ENTRE O TITULO E A SEÇÃO SEGUINTE) 
 

Nome Completo do(s) aluno (s),  
Nome Completo (Orientador) 
Curso de graduação: 
 
(Fonte Arial 12, normal, alinhado á esquerda) 

E-mail: xxyyyzzz@email.com.br, Fonte Arial 12, normal, centralizado 
 

UNIVERSIDADE, Departamento de ....,Cidade, Pais. (Fonte Arial 12, normal, alinhado a 
esquerda ). 
 
Área do Conhecimento: 
 
Pais: 
 

 (DEIXE DOIS ESPAÇOS ENTRE O TÍTULO E A SEÇÃO SEGUINTE). 
 
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO:  O texto deve ser escrito em Arial 12, 
espaço simples, em um único parágrafo sem interrupções. Deve conter no máximo 2000 
caracteres, incluindo-se (título, autores, curso, local de realização). É obrigatório destacar os 
itens Introdução, Objetivos, Metodologia Resultados e Conclusão. Resumos fora destes 
padrões poderão ser devolvidos aos autores para a correção e/ou adequação às normas. A 
apresentação clara e objetiva do seu trabalho é fundamental, pois somente assim o seu 
trabalho será lido e compreendido pelos leitores. Recomendações para a construção do 
texto: O texto do Resumo será avaliado pelo Comitê de Iniciação Cientifica e por isso sua 
redação deve ser revisada e aprovada pelo Orientador. O texto deve corresponder ao 
conteúdo que será apresentado no evento; erros ortográficos e gramaticais prejudicam o 
trabalho e devem ser evitados. Lembramos que os trabalhos bem escritos são de agradável 
leitura e contribuem para a disseminação do conhecimento que você construiu. Não será 
permitido o uso de figuras ou tabelas. Fique atento ao número de palavras (300 palavras). 
Materiais e métodos (Arial 12, Negrito, espaçamento simples, justificado)  
 
Palavras chave: no mínimo 3, preferencialmente diferentes do título. 
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