
 
 

 
 

1º CONGRESSO DE INOVAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NEWTON – I 

CIEPE NEWTON 2021 

REGULAMENTO GERAL 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 O 1º Congresso de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão (I CIEPE) acontecerá entre 

os dias 06 e 10 de dezembro de 2021 nos turnos manhã, tarde e noite. 

1.2 O evento será gratuito e virtual pela plataforma zoom, por onde serão transmitidas 

as apresentações dos trabalhos inscritos. 

1.3 A programação do I CIEPE contará com apresentações de trabalhos de conclusão de 

curso, relatos de experiências, casos cínicos, projetos de inovação, resultados de 

projetos de pesquisa e extensão de todas as áreas de conhecimento, na forma de pôster 

virtual.  

1.4 O evento será aberto à comunidade acadêmica da Newton Paiva e também à 

comunidade externa. 

 

2. INSCRIÇÕES E MODALIDADES 

2.1 Não será cobrada taxa de inscrição no evento. 

2.2 A inscrição dos trabalhos deve obedecer aos requisitos de formato e conteúdo 

explicitados neste regulamento. 

2.3 Os dados da inscrição e os resumos científicos não poderão ser alterados depois de 

finalizada a inscrição.  

2.4 Trabalhos em desacordo com os requisitos deste regulamento serão 

desclassificados.  



 
 

 
 
2.5 Todos os trabalhos que seguirem os requisitos e formato contemplados nesse 

Regulamento terão seus resumos publicados nos Anais do evento e ficarão disponíveis 

em formato digital. 

2.6 Os interessados em participar do evento poderão se inscrever em duas modalidades: 

2.6.1 Modalidade apresentador: 

• Esta modalidade contempla interessados em apresentar seu trabalho dentro de 

alguma das categorias: inovação, ensino, pesquisa e extensão. 

• Para participar dentro desta modalidade deverá ser feita inscrição pelo link: 

https://bit.ly/ciepeapresentadornp até o dia 24/11/2021 às 23:59. 

• No ato da inscrição deverá ser anexado o resumo do trabalho. 

• O modelo de resumo a ser utilizado pode ser encontrado no site do evento 

(www.newtonpaiva.br/ciepe). 

• Os participantes inscritos nesta modalidade receberão certificado de 

apresentação e terão o resumo publicado nos Anais do evento. 

• Os apresentadores que tiverem interesse em assistir as apresentações de outras 

salas e receberem o certificado como ouvinte deverão se inscrever também 

dentro da modalidade ouvinte, descrita no tópico 2.6.2. 

• Os trabalhos devem ser submetidos pelos alunos e não pelos orientadores. 

• Em caso de trabalhos com mais de um autor, todos os autores deverão realizar 

a inscrição separadamente, selecionando, no ato da inscrição, o mesmo turno 

que desejam apresentar, incluindo o título completo do trabalho e anexando o 

resumo que deverá ser o mesmo para o grupo. 

2.6.2 Modalidade ouvinte: 

• Esta modalidade contempla interessados em assistir as apresentações dos 

trabalhos. 

• Para participar dentro desta modalidade deverá ser feita inscrição pelo link: 

https://bit.ly/ciepeparticipantenp até o dia 05/12/2021 às 23:59. 



 
 

 
 

• Deverá ser feita uma única inscrição para todos os dias do evento. 

• Até 1 (uma) hora antes início do evento os inscritos receberão, através do e-mail 

indicado no ato da inscrição, a programação das apresentações e links de acessos 

às salas. 

• Os participantes inscritos nesta modalidade receberão certificado de 

participação no evento, como ouvintes. 

• O certificado será emitido mediante a participação nas salas virtuais por meio de 

controle realizado pelos organizadores, no momento das apresentações. 

NOTA: a inscrição pelo Sympla é obrigatória. O acesso à sala pelo link e 

preenchimento do formulário de presença sem a inscrição pela plataforma não 

dará direito ao certificado. 

2.7 Professores orientadores devem se inscrever no evento dentro da modalidade 

ouvinte. 

 

3. RESUMOS 

3.1 O modelo obrigatório de resumo pode ser encontrado no site do evento. 

3.2 Os resumos científicos submetidos deverão conter no mínimo 200 e no máximo 

300 palavras. 

3.3 O resumo deve seguir o modelo de resumo informativo, no qual é apresentado 

a finalidade, a metodologia, os principais resultados e a conclusão do trabalho.  

3.4 O resumo deve ressaltar sucintamente o conteúdo do trabalho desenvolvido, de 

forma clara e objetiva, a fim de despertar nos leitores o interesse em ler o trabalho 

completo quando o mesmo for publicado.   

3.5 As informações de formatação do resumo podem ser encontradas no próprio 

arquivo modelo disponibilizado no site do evento. 



 
 

 
 

3.6 O arquivo deverá ser anexado na plataforma no ato da inscrição no formato word 

e deverá ser nomeado com o título do trabalho. 

3.7 A Comissão Organizadora do evento não se responsabiliza pela correção 

linguística das pesquisas submetidas, sendo responsabilidade dos autores a revisão 

e a correta submissão de trabalhos. 

3.8 Os autores são responsáveis pela veracidade e autenticidade dos trabalhos e 

autorizam desde já, a publicação nos Anais do evento, em caso de aprovação dos 

mesmos. 

 

4. APRESENTAÇÕES 

4.1 As apresentações acontecerão por meio de um pôster virtual e terão duração de 

até 10 minutos.  

4.2 O pôster deverá seguir obrigatoriamente o modelo padrão fornecido no site do 

evento. 

4.3 Não serão aceitas apresentações utilizando outro modelo de pôster. 

4.4 No site do evento o apresentador poderá encontrar as orientações para 

formatação do pôster e também as orientações para apresentação que devem ser 

lidas com bastante atenção. 

4.5 Ao se inscrever, o apresentador poderá escolher em qual turno deseja 

apresentar seu trabalho (manhã, tarde ou noite). 

4.6 Os trabalhos inscritos serão distribuídos em salas temáticas virtuais, dentro dos 

dias do evento (dias 06, 07, 09 ou 10 de dezembro). 

4.7 Não poderá ser escolhido o dia da apresentação. 

4.8 Na semana anterior ao evento será divulgada no site a distribuição das 

apresentações dentro dos dias do evento (dias 06, 07, 09 ou 10 de dezembro). 



 
 

 
 

4.9 No caso de trabalhos que tenham mais de um autor, todos deverão estar 

presentes no momento da apresentação, não sendo necessária a apresentação por 

todos. 

4.10 Caso os apresentadores do trabalho não compareçam para a apresentação em 

dia determinado, não haverá outra oportunidade de realiza-la. 

4.11 Não haverá uma banca avaliadora dos trabalhos, mas ao final da apresentação 

será aberto um momento para perguntas dos ouvintes presentes.  

4.12 A presença do orientador do trabalho é obrigatória. 

 

5. CERTIFICADOS 

5.1 Os certificados de ouvinte e participante serão disponibilizados dentro de 60 dias 

após o término do evento. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Os arquivos de apoio poderão ser acessados na página do evento: 

www.newtonpaiva.br/ciepe 

6.2 Os casos não contemplados neste regulamento poderão ser direcionados para 

a Coordenação de Pesquisa, Extensão e Inovação pelo e-mail 

ciepe@newtonpaiva.br 

6.3 Dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail: ciepe@newtonpaiva.br 

 

 

 

 


