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Regulamento  
 

 
A Comissão Organizadora do XIV Simpósio de Iniciação Científica e X Encontro 

de Pós-graduação da Universidade de Marília: Cultura Digital e Conhecimento, 

tem a grata satisfação em convidá-los para apresentação de trabalhos no período 

de 08 a 12 de novembro de 2021, o XIV SIC E X ENPÓS terá as apresentações 

presencial e on line (cursos EAD). 
 

Todos os trabalhos serão encaminhados para avaliação pelo sistema double blind 
review. 
 

 

RESUMOS 
 

1. RESUMOS SIMPLES – Os resumos simples destinam-se aos discentes dos 

cursos de GRADUAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PIIC-

JÚNIOR/UNIMAR (Modelo A) 
 

1.1 Os trabalhos deverão ser digitados em programa Word/ Windows, fonte times 
new roman tamanho 12 e espaçamento simples entre linhas. O resumo deve 

conter: objetivos do trabalho, material e métodos, resultados e conclusões, ainda 

que parciais. No resumo não devem constar citações, tabelas, figuras, gráficos ou 

quaisquer ilustrações. Dimensões: resumo do trabalho entre 250 e 500 palavras. 
 

1.2 O aluno inscrito poderá apresentar três trabalhos como autor principal e 

expositor, mas poderá ser coautor em outros trabalhos, desde que efetivada a 

inscrição de coautoria, também no máximo em três outros trabalhos. 

1.2.1 Uma inscrição como autor = três trabalhos 

1.2.1 Uma inscrição como coautor = três trabalhos 
 

1.3 A indicação do e-mail do orientador no rodapé do resumo é OBRIGATÓRIA, 

a não observância desse item implica na desclassificação do trabalho. 
 

1.4 A aceitação do trabalho está condicionada à aprovação do orientador 

(consultado por e-mail) e pela Comissão Científica do evento. 

 

 

2. RESUMOS EXPANDIDOS - Os resumos expandidos destinam-se aos cursos 

de pós-graduação, docentes, bolsistas e voluntários de Iniciação Científica: 

PIIC/UNIMAR, PIIC-MED/UNIMAR, PIIC COVID-19/UNIMAR PIIC 

TRIBUTAÇÃO E CIDADANIA/UNIMAR, PIIC PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA/UNIMAR, SANTANDER GRADUAÇÃO 2021, SANTANDER 

SUPERAMOS JUNTOS 2021. 
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2.1 – RESUMO EXPANDIDO PÓS-GRADUAÇÃO (Modelo B) 

2.1.1 O autor principal e expositor é o primeiro que constar na indicação dos 

autores. A indicação do e-mail do orientador é OBRIGATÓRIA. 

 
 

2.2 – RESUMO EXPANDIDO PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO (Modelo C) 

 

Trabalhos com autor principal, coautor e orientador. O inscrito poderá apresentar 

até 03 trabalhos no mesmo GT, dentre os indicados abaixo: 

GT1 - EMPRESA, DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA 

GT2 - GLOBALIZAÇÃO, DIREITO E ECONOMIA 

GT3 - ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

GT4 - JUDICIÁRIO E DEMANDAS SOCIAIS 

GT5 - RELAÇÕES DE CONSUMO E SUSTENTABILIDADE 
 

2.2.1 Serão desclassificados os trabalhos com mais de três autores, conforme 

indicado anteriormente.  
 

2.2.2 A indicação do e-mail do orientador no cabeçalho do resumo é 

OBRIGATÓRIA, assim como o Grupo de Trabalho (GT) correspondente. A não 

observância desses itens implica na desclassificação do trabalho. 
 

2.2.3 A aceitação do trabalho está condicionada a aprovação do orientador 

(consultado pelo sistema de submissão dos resumos) e pela Comissão Científica 

do evento.   
 

2.2.5 Não há possibilidade de correção do trabalho pelo orientador, apenas 

ACEITAR OU NÃO a submissão. 

 

 

2.3 – RESUMO EXPANDIDO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA (MODELO D) 

2.3.1 O aluno líder bolsista ou líder voluntário de IC deverá ser o autor principal 

e expositor do trabalho (necessariamente o primeiro na indicação dos autores). 

2.3.2 Para alunos bolsistas indicar após o nome e entre parênteses a natureza da 

bolsa de IC: bolsista PIIC/UNIMAR, bolsista PIIC-MED/UNIMAR ou bolsista 

PIBIC/CNPq. 

2.3.3 A indicação do e-mail do orientador no cabeçalho do resumo é 

OBRIGATÓRIA. 
 

 

 

 

INSCRIÇÃO E ENVIO DOS RESUMOS 
 

 As inscrições do evento serão realizadas no site https://oficial.unimar.br/ no 

período de 20 de setembro a 22 de outubro de 2021. 

 Os resumos deverão ser enviados no e-mail: simposio2021@unimar.br  

https://oficial.unimar.br/
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 A publicação do resumo e apresentação estão condicionadas ao pagamento 

da taxa de inscrição via boleto bancário (em nenhuma hipótese receberemos o 

valor no Nipex); 

 Apenas o autor/expositor deve enviar o resumo (coautores e orientador 

realizam a inscrição no evento sem necessidade do envio); 

 O trabalho não poderá ser alterado, o autor deverá envia-lo apenas uma 

vez; 

  Os resumos serão aceitos até o dia 25 de outubro de 2021, precisamente 

até às 16 horas (horário de Brasília), resumos enviados após a data informada 

serão desconsiderados. 
 

 

 

CERTIFICADOS 
 

 Serão concedidos certificados de apresentação apenas para o expositor do 

trabalho, ou seja, o primeiro autor do trabalho, desde que realizada a inscrição 

no evento. 

 Os coautores e orientadores receberão certificados mediante inscrição no 

evento. 
 

 

EXPOSIÇÃO  
 

Os interessados poderão inscrever os trabalhos na seguinte categoria: 

 Exposição oral: deverá ser feita em 10 minutos, seguidos de 5 minutos para 

debates.  

 Apresentação presencial (cursos presenciais) e on line (cursos EAD) com ou 

sem possibilidade de compartilhamento de material durante a apresentação, 

contendo objetivos do trabalho, material e métodos, resultados parciais ou finais 

e referências (ficando a critério do expositor a utilização da apresentação em 

slides, compartilhado na hora do evento). 
 

 

 

AVALIAÇÃO 
 

Os trabalhos apresentados na categoria “exposição oral” serão avaliados pelos 

membros da Comissão Científica que estarão organizando os trabalhos nas mesas 

temáticas. 

 Critérios de avaliação: relevância do tema, apresentação dos objetivos, da 

metodologia, dos resultados (parciais ou finais), domínio do conteúdo, adequação 

do material audiovisual (se utilizado), adequação ao tempo disponível. 

 Em caso de empate prevalece o voto do Presidente da mesa.  
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PREMIAÇÃO 
 

 Serão classificados e certificados com o “primeiro lugar” os trabalhos que 

obtiverem uma maior pontuação, em cada um dos cursos de graduação e pós-

graduação. 

 Trabalhos diretamente relacionados ao tema Cultura Digital e 
Conhecimento concorrerão ao 1º lugar no Prêmio Novas práticas para a 
construção do conhecimento, desde que seja informado no formulário de inscrição. 

 

 

 

INSCRIÇÕES 
 

As inscrições para apresentação de trabalhos serão aceitas no período de 21 DE 

SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO 

 

ALUNOS DE GRADUAÇÃO UNIMAR 

(PRESENCIAL E EAD) 
R$ 30,00 

ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO UNIMAR 

(PRESENCIAL E EAD) 
R$ 50,00 

DOCENTES GRADUAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO UNIMAR 
R$ 60,00 

ALUNOS E DOCENTES DE OUTRAS IES R$ 70,00 

PROFISSIONAIS R$ 80,00 

ALUNOS DA REDE PRIVADA E PÚBLICA 

DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Isentos 

ALUNOS LÍDERES DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA INSCRITOS NO PIIC UNIMAR 

2021 

Isentos 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Alunos líderes regularmente inscritos em 2021 no PIIC/UNIMAR, 

PIIC-MED/UNIMAR, PIIC COVID-19/UNIMAR PIIC TRIBUTAÇÃO E 

CIDADANIA/UNIMAR, PIIC PUBLICIDADE E PROPAGANDA/UNIMAR, 

SANTANDER GRADUAÇÃO 2021, SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS 

2021, alunos da rede privada e pública do ensino fundamental e médio estão 

isentos da taxa de inscrição (Após a inscrição o NIPEX levará até 48 horas para 

analisar e efetivar o acesso do aluno na plataforma). 
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CRONOGRAMA 
 

Inscrições 20 de setembro a 22 de outubro 

Submissão dos trabalhos Até 25 de outubro 

Divulgação aprovados A partir de 29 de outubro 

Realização  08 a 12 de novembro de 2021 

Cerimônia de Premiação 12 de novembro de 2021 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

A coordenação do XIV Simpósio de Iniciação Científica e X Encontro de Pós-

graduação não apreciará trabalhos enviados em discordância com as normas 

estabelecidas pelo presente regulamento. 

 

A Ética na pesquisa: Cada autor é responsável  pelo conteúdo de seu trabalho e 

deve observar a legislação a respeito de plágio, autoplágio e ética. A coordenação 

do XIV Simpósio de Iniciação Científica e X Encontro de Pós-graduação não se 

responsabiliza por eventual desobediência à ética em pesquisa. 

     

A divulgação dos trabalhos selecionados e programação das apresentações será a 

partir do dia 29 de outubro de 2021, pelo site da UNIVERSIDADE DE MARÍLIA 

www.unimar.br e pelo site do evento. 

 

Os trabalhos selecionados para apresentação serão publicados nos Cadernos on 
line de Resumos do XIV SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E X 

ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE MARÍLIA. 

 

Situações não previstas por este Regimento serão decididas pela Coordenação do 

XIV SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E X ENCONTRO DE PÓS-

GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE MARÍLIA e pela Pró-reitoria de Pós-

graduação e Pesquisa da Universidade de Marília. 

 

 

 

Profa. Dra. Walkiria M. H. Ferrer 

Núcleo Integrado de Pesquisa e Extensão - NIPEX/UNIMAR 

Setembro/2021 

  

http://www.unimar.br/
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RESUMO SIMPLES – MODELO A 

 

Parágrafo único, fonte times new roman, tamanho 12 e espaçamento simples entre 

linhas. O resumo (250 a 500 palavras) deve conter objetivos do trabalho, material e 

métodos, resultados e conclusões, ainda que parciais. 

O autor principal e expositor é o primeiro que deve constar na indicação dos autores no 

resumo. INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA EMAIL DO ORIENTADOR  

Indicar os dados de identificação dos autores logo após o email do orientador . 

MODELO RESUMO 

 

 

  
REFORMA TRABALHISTA E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO 

BRASIL 
 
(Indicação de autoria)  

XXXXXX, Xxxxxx*; XXXXXX, Xxxxxx**; XXXXXX, Xxxxxx*** (Orientador). 
 
Como um dos fundamentos da Constituição Federal o trabalho constitui 
instrumento de garantia da dignidade da pessoa humana e a maximização 
dos benefícios assegurada pela legislação vigente deve ser preservada. A 
reestruturação produtiva do capital, nas condições históricas do 
capitalismo global, acarreta mudanças estruturais no mundo do trabalho, 
dentre elas, a flexibilização das relações trabalhistas. Como um dos 
fundamentos da Constituição Federal, o trabalho constitui instrumento de 
garantia da dignidade da pessoa humana. As normas emanadas da 
legislação federal destinam-se à satisfação e à garantia dos direitos dos 
trabalhadores, contribuindo para a efetivação de seu valor social, 
colocando-o como um instrumento de concretização da dignidade da 
pessoa humana. Entretanto, a Reforma Trabalhista aprovada em julho de 
2017, apresenta grandes similitudes com um documento elaborado pela 
Confederação Nacional da Industria (CNI), indicando o caráter corporativo 
da referida reforma, pela qual os interesses da classe empresarial 
prevalecem sobre os direitos coletivos do mundo do trabalho. Desta forma, 
com base no método dedutivo e análise teórica/documental, a presente 
pesquisa objetiva a verificação da relação existente entre a flexibilização 
trabalhista, a precarização do trabalho e a não valoração do trabalho como 
instrumento de garantia da dignidade da pessoa humana. 
Palavras-chave: Trabalho; Precarização;    Dignidade    da    pessoa    
humana. 
(Alterar os dados do rodapé segundo especificidades dos autores e/ou evento) 
___________________ 
* Graduando do curso de graduação em xxxxxxx, Instituição/Sigla. 
** Graduando do curso de graduação em xxxxxxx, Instituição/Sigla. 
***Docente orientador do curso de graduação em xxxxxxx, Instituição/Sigla. E.mail: 

3 cm 

3 cm 2 cm 

2 cm 
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RESUMO EXPANDIDO  PÓS-GRADUAÇÃO – MODELO B 

 

TÍTULO 

(letras maiúsculas, em negrito, centralizado) 

 

TÍTULO EM INGLÊS 

(letras maiúsculas, em negrito, centralizado) 

 

AUTOR 

(NOME COMPLETO)* 

 

COAUTOR 

(NOME COMPLETO)** 

 

ORIENTADOR 

(NOME COMPLETO)*** 

  

RESUMO 

Resumo em português, sem parágrafos, justificado, em espaçamento simples. Não deve 

conter citação ou notas de rodapé. (350 palavras). 

Palavras-chave: 03 palavras-chave em ordem alfabética – Separadas por ponto. 

 

ABSTRACT – Idem resumo 

Keywords – Idem palavras-chave 

 

INTRODUÇÃO 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

CONCLUSÃO 

 

REFERÊNCIAS 

Apenas referência dos autores citados. Apresentadas em ordem alfabética.  

O Resumo expandido deverá ter de 3 a 5 laudas, observando a seguinte formatação de 

texto: Papel A-4 (29,7 x 21 cm); margens: superior = 2cm, inferior=2cm, esquerda = 2cm 

e direita = 2cm; formato “doc”, utilizando times new roman tamanho 12, justificado, com 

espaçamento simples. Citações devem estar em concordância com as regras da ABNT, 

utilizar o sistema “autor-data” para indicação das obras citadas. Exemplo: (AUTOR, ano 

e p.). 

 

ATENÇÃO: A não observância das condições acima implica na desclassificação 

automática do trabalho. 

                                                           
* Pós-graduando em (curso) da Universidade de Marília. E-mail: 
** Pós-graduando em (curso) da Universidade de Marília. E-mail: 
*** Docente do curso de Pós-graduação em (curso) da Universidade de Marília. E-mail: 
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RESUMO EXPANDIDO PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO– MODELO C 

 

TÍTULO 

(letras maiúsculas, em negrito, centralizado) 

 

TÍTULO EM INGLÊS 

(letras maiúsculas, em negrito, centralizado) 

 

AUTOR 

(NOME COMPLETO)* 

 

ORIENTADOR 

(NOME COMPLETO)*** 

 

RESUMO 

Resumo em português, sem parágrafos, justificado, em espaçamento simples. Não deve 

conter citação ou notas de rodapé. (350 palavras). 

Palavras-chave: 03 palavras-chave em ordem alfabética – Separadas por ponto. 

 

ABSTRACT – Idem resumo 

Keywords – Idem palavras-chave 

 

INTRODUÇÃO 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

CONCLUSÃO 

 

REFERÊNCIAS 

Apenas referência dos autores citados. Apresentadas em ordem alfabética.  

O Resumo expandido deverá ter de 3 a 5 laudas, observando a seguinte formatação de 

texto: Papel A-4 (29,7 x 21 cm); margens: superior = 2cm, inferior=2cm, esquerda = 2cm 

e direita = 2cm; formato “doc”, utilizando times new roman tamanho 12, justificado, com 

espaçamento simples. Citações devem estar em concordância com as regras da ABNT, 

utilizar o sistema “autor-data” para indicação das obras citadas. Exemplo: (AUTOR, ano 

e p.). 

 

ATENÇÃO: A não observância das condições acima implica na desclassificação 

automática do trabalho. 

 

                                                           
* Mestrando/Doutorando do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade de Marília. E-mail: 
*** Docente do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade de Marília. E-mail: 
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RESUMO EXPANDIDO INICIAÇÃO CIENTÍFICA – MODELO D 

 

TÍTULO 

(letras maiúsculas, em negrito, centralizado) 

 

TÍTULO EM INGLÊS 

(letras maiúsculas, em negrito, centralizado) 

 

AUTOR 

(NOME COMPLETO)* 

 

COAUTOR 

(NOME COMPLETO)** 

 

ORIENTADOR 

(NOME COMPLETO)*** 

RESUMO 

Resumo em português, sem parágrafos, justificado, em espaçamento simples. Não deve 

conter citação ou notas de rodapé. (350 palavras). 

Palavras-chave: 03 palavras-chave em ordem alfabética – Separadas por ponto. 

 

ABSTRACT – Idem resumo 

Keywords – Idem palavras-chave 

 

INTRODUÇÃO 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

CONCLUSÃO 

 

REFERÊNCIAS 

Apenas referência dos autores citados. Apresentadas em ordem alfabética.  

O Resumo expandido deverá ter de 3 a 5 laudas, observando a seguinte formatação de 

texto: Papel A-4 (29,7 x 21 cm); margens: superior = 2cm, inferior=2cm, esquerda = 2cm 

e direita = 2cm; formato “doc”, utilizando times new roman tamanho 12, justificado, com 

espaçamento simples. Citações devem estar em concordância com as regras da ABNT, 

utilizar o sistema “autor-data” para indicação das obras citadas. Exemplo: (AUTOR, ano 

e p.). 

 

ATENÇÃO: A não observância das condições acima implica na desclassificação 

automática do trabalho. 

 

                                                           
* Acadêmico do curso de Graduação em (curso) da Universidade de Marília. Bolsista ou Voluntário do 

Programa de Iniciação Científica: Ex.: PIIC/UNIMAR. E-mail: 
**Acadêmico do curso de Graduação em (curso) da Universidade de Marília. Voluntário do Programa de 

Iniciação Científica: Ex.: PIIC/UNIMAR. E-mail: 
*** Docente do curso de Graduação em (curso) da Universidade de Marília. Orientador do Programa de 

Iniciação Científica: Ex.: PIIC/UNIMAR. E-mail: 


