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Regulamento  
 

O Simpósio GEIC UNIMAR - INTELIGÊNCIA COMPETITIVA TECNOLÓGICA / Competitive 
Technical Intelligence - CTI será realizado nos dias 10 e 11 de outubro de 2022, no formato 
presencial e on-line, sob promoção do Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva do 
Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRASP e da UNIMAR - Universidade 
de Marília, no Anfiteatro da Reitoria da UNIMAR. 
Todos os trabalhos serão encaminhados para avaliação pelo sistema double blind review. 
 
SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 
1. RESUMOS SIMPLES - (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 350 e 500 palavras. 
 
2. RESUMOS EXPANDIDOS – (Modelo B) 
 
3. ARTIGO CIENTÍFICO – (Modelo C) 
 

 
INSCRIÇÃO E ENVIO DOS TRABALHOS 

 
- As inscrições do evento serão realizadas no site https://unimar.vpeventos.com; 
- Os resumos serão recebidos no período de 09 de setembro a 03 de outubro de 2022, 
precisamente até às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília). 
 

 
CERTIFICADOS 

 
- Serão concedidos certificados de apresentação apenas para o expositor do trabalho, ou 
seja, o primeiro autor do trabalho. 
- Os autores, coautores e orientadores receberão certificados mediante inscrição no evento. 

 
APRESENTAÇÃO 

 
Os interessados poderão inscrever os trabalhos na categoria oral: deverá ser feita em 10 
minutos, seguidos de 5 minutos para debates. 
 
PUBLICAÇÃO 
 
Os melhores trabalhos, selecionados e apresentados durante o evento,  serão publicados 
em formato  digital. 
 
CRONOGRAMA 

 
22/08/2022 
 

Início da submissão de trabalhos. 
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03/10/2022 Data limite para submissão de trabalhos 
05/10/2022 
 

Divulgação dos resultados 

06/10/2022 
 

Data limite para inscrição de trabalhos 
selecionados 

07/10/2022 
 

Divulgação da programação completa na 
Internet. 
 

10/10/2022 
 

Credenciamento e início do evento. 
 

11/10/2022 
 

Encerramento do evento. 
 

 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
A coordenação do Simpósio GEIC UNIMAR - INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 
TECNOLÓGICA / Competitive Technical Intelligence - CTI  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.  
     
Situações não previstas por este Regimento serão decididas pela Coordenação do 
Simpósio GEIC UNIMAR - INTELIGÊNCIA COMPETITIVA TECNOLÓGICA / Competitive 
Technical Intelligence - CTI   e pela Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da 
Universidade de Marília. 
 

 
 
 
 
 

Universidade de Marília 
Agosto 2022 

 
 
 

 
 


