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No primeiro ato você vai selecionar a

modalidade de participação, participando

como ouvinte ou apresentando trabalho:

Clique na opção Participar como Ouvinte

se a sua opção for apenas assistir às

apresentações, e no próximo passo basta

clicar em Efetuar o Pagamento.

Clique na opção Apresentar Trabalho se a

sua opção for apresentar na Iniciação

Científica seu trabalho através de

Comunicação Oral, Painel ou Maquete.

2

1

XVII Encontro de 

Iniciação Científica (2022):



1

2

Selecione o turno da sua participação,

sendo Noturno ou Matutino.

Clique em Avançar para salvar a sua

escolha.2
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Apresentação de Trabalho:
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Selecione na aba Grande Área uma das

grandes áreas em que seu trabalho se

encaixa, e na sequencia, selecione o

grupo de trabalho.

Selecione na aba Tipo de Apresentação

o formato de apresentação que irá

utilizar: Comunicação Oral, Painel ou

Maquete.

Escreva o Título do Trabalho e clique em

avançar.
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Forma de Apresentação:
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Selecione na aba Orientador, o(a)
professor(a) orientador(a) do seu
trabalho.

Caso necessite, insira na aba
Coorientador o(a) professor(a)
coorientador(a) do seu trabalho e clique
na opção avançar.

Caso o Orientador seja de outra
instituição, clique em Orientador de
Outra Instituição e preencha os dados
solicitados.

Clique em Avançar
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Orientador:
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Aqui você pode adicionar os coautores

do seu trabalho, se houver, sendo no

máximo cinco por trabalho.

Caso algum coautor não seja

estudante/professor do Centro

Universitário Vale do Iguaçu, insira aqui

os dados.

Clique em concluir para encerrar as

informações sobre o seu trabalho.
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Participantes:
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Clique em Efetuar Pagamento para

confirmar a inscrição.1

Efetuar Pagamento:
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Clique em Adicionar Participante para

adicionar outros coautores do seu

trabalho.

Clique em Resumo Expandido para

enviar o arquivo do seu trabalho. Etapa

necessária para continuar.

Faça o download do Arquivo de Modelo

para deixar seu trabalho nas normas da

Iniciação.

Caso precise alterar informações já

inseridas, clique em Editar Informações.
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Informações do Trabalho:
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Clique em Browse para selecionar o

arquivo do seu trabalho, e faça o

carregamento.

Em seguida clique em Fechar.
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Upload do Trabalho 

(Resumo expandido):
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Confirmada a inscrição e anexado o arquivo
do trabalho, o(a) professor(a) orientador(a) e
a comissão científica realizarão a avaliação
do mesmo, e sendo aprovado, você estará
apto a apresentar.

Caso o trabalho não seja enviado ou não
seja aprovado, sua inscrição será convertida
à modalidade de Ouvinte
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Avaliação do Trabalho:


