GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – PRPGP

CHAMADA PÚBLICA – XXIII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA URCA
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Regional do Cariri (PRPGPURCA) torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação na
V SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA – XXIII Semana de Iniciação
Científica da URCA, que será realizada no período de 07 a 11 de dezembro de
2020 e acontecerá de forma online, com links disponíveis na programação presente na
página do evento.
1 OBJETIVOS
1.1 Proporcionar aos participantes a oportunidade de discussão de temas atuais nas diversas
áreas do conhecimento.
1.2 Fomentar a pesquisa científica através de mesas-redondas, palestras e minicursos.
1.3 Integrar saberes, práticas e atividades desenvolvidas na Região do Cariri pela
Universidade Regional do Cariri (URCA) e instituições envolvidas na inovação científica e
tecnológica.
1.4 Incentivar a troca de conhecimento com pesquisadores de outras instituições de ensino
superior.
2 INSCRIÇÕES
2.1 O período de inscrições para participação no evento será de 20 de outubro a 05 de
dezembro de 2020.
2.2 As inscrições serão realizadas através da página do endereço eletrônico do evento em
http://cev.urca.br/siseventos/site/xxiiisic
2.3 O interessado deve observar as datas-limite de inscrição específicas para minicursos e
para submissão de trabalhos científicos, constantes no item 7.
3 SUBMISSÃO DE TRABALHOS
3.1 As submissões de trabalhos serão feitas através do sistema eletrônico de eventos da
URCA no endereço eletrônico do evento em http://cev.urca.br/siseventos/site/xxiiisic
3.2 Para submissão, o(a) interessado(a) deverá realizar os procedimentos conforme previsto
em http://cev.urca.br/siseventos/site/xxiiisic#normas_sub no item normas de submissão.
4 AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
4.1 A avaliação dos resumos será realizada pelos consultores ad hoc e pela comissão
científica.
4.2 O(a) interessado(a) deve acompanhar o processo de avaliação do trabalho inscrito em
sua conta do sistema de eventos da URCA.
4.3 A aprovação do resumo está condicionada à implementação das correções, quando
essas forem solicitadas pelos avaliadores.
4.4 Os resumos serão julgados em conformidade com os seguintes critérios:
Conteúdo

Desenvolvimento do tema com fundamentação adequada

3,5 pontos

Abrangência

Originalidade, Relevância do trabalho para o desenvolvimento
da pesquisa na URCA
Elaboração clara e objetiva, uso correto da língua,
conceitos atualizados sobre o tema, coerência interna da
construção

3,5 pontos

Forma

3,0 pontos
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5

CERTIFICAÇÃO

5.1 Os certificados de participação estarão disponíveis para download na conta do usuário no
sistema de eventos da URCA após o encerramento do evento.
5.2 Para receber certificado de participação no evento, é necessário realizar inscrição
(http://cev.urca.br/siseventos/site/xxiiisic) e registrar presença em pelo menos 4
atividades do evento (palestra, mesa-redonda, webnar), mediante confirmação da
presença por meio de link ou formulário eletrônico liberado no início de cada atividade.
5.3 Para receber certificação de participação nos minicursos, é necessário realizar
inscrição e registrar presença mínima equivalente a 75% da carga horária de cada
minicurso.
5.4 O recebimento da certificação de apresentação de trabalho fica condicionado ao envio,
em formato .pdf, da versão final do trabalho contendo as correções solicitadas pelos
avaliadores.
6

PREMIAÇÃO

6.1 Serão outorgados certificados de menção honrosa somente para os autores dos resumos
expandidos que obtiverem as três maiores notas em cada modalidade de cada área de
julgamento (conforme item 3.2).
6.2 Em caso de empate, os trabalhos serão igualmente certificados.
6.3 Todos os certificados de menção honrosa serão enviados para o autor principal por e-mail
ou estarão disponíveis para download na conta do usuário no sistema de eventos da
URCA após o encerramento do evento.
7 CRONOGRAMA
Evento
Publicação do edital
Inscrições no evento
Submissão de resumos
Inscrições em minicurso
Avaliações dos resumos
Resultado parcial da avaliação dos resumos
Interposição de recursos
Resultado final da avaliação dos resumos

Data
20/10/2020
20/10/2020 a 05/12/2020
20/10/2020 a 15/11/2020
09/11/2020 a 05/12/2020
26/10/2020 a 17/11/2020
Até 19/11/2020
Até 20/11/2020
Até dia 25/11/2020

*A programação completa contemplará três turnos (manhã, tarde e noite) e terá informações sobre locais,
dias e horários das palestras e minicursos disponíveis no site do evento pelo link
http://cev.urca.br/siseventos/site/xxiiisic#cronograma.

8 PARTICIPAÇÃO DOS BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
8.1 Os bolsistas de iniciação científica dos Programas Institucionais de Bolsa de Iniciação
Científica (PIBIC) da URCA, inclusive Ensino Médio (PIBIC-EM), devem obrigatoriamente
submeter um resumo expandido oriundo da pesquisa fomentada pela bolsa. O(a) bolsista
participante é obrigatoriamente o(a) autor(a) principal e seu(sua) orientador(a) deve fazer
parte do rol de coautores do trabalho.
8.2 Aos alunos que ingressaram no PIBIC da URCA a partir de agosto de 2020 ou que tiverem
menos que 6 meses de implantação, é facultada a submissão de resumos de seus
projetos.
9

DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 É de inteira responsabilidade do(a) participante acompanhar a publicação de todos os atos
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e comunicados referentes a esta Chamada Pública, divulgados nos endereços eletrônico
www.urca.br ou http://cev.urca.br/siseventos/site/xxiiisic.
9.2 Informações adicionais podem ser obtidas através do e-mail prpgp@urca.br ou na Sala da
PRPGP localizada à Rua Coronel Antônio Luiz, 1161, Campus Pimenta, Crato - CE.
9.3 Casos omissos nesta Chamada serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Evento e
pelo Comitê Científico da URCA.

Crato, 19 de outubro de 2020.

Prof. Sidney de Lima Pinto
Coordenador de Pesquisa da PRPGP
Presidente do Comitê Científico de Pesquisa da PRPGP
Universidade Regional do Cariri (URCA)

Prof. Irwin Rose Alencar de Menezes
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP)
Universidade Regional do Cariri (URCA)

