
 

 

 

XVIII Encontro de Iniciação Científica Online  

EnIC FASM Muriaé - 2020 
 

O encontro tem como objetivo apresentar e divulgar os resultados de           

pesquisas realizadas no Programa de Iniciação Científica e outros trabalhos          
científicos realizados durante a formação acadêmica pelos estudantes de         

graduação, pós-graduação da FASM e de outras instituições. 

 

1. CRONOGRAMA 

Inscrição para o EnIC 2020 
 

02 a 08 de novembro de 2020 

Envio de resumos para apresentação     
de trabalhos no EnIC 2020 
 

02 a 08 de novembro de 2020 

Publicação da relação dos Trabalhos     
aceitos para apresentação no EnIC     
2020 
 

13 de novembro de 2020 

Data XVIII EnIC 2020 FASM Muriaé 
 

18 a 20 de novembro de 2020 

Envio de Resumo Expandido para     
publicação em Anais do Evento –      
XVIII EnIC 2020 
 

02 de novembro a 31 de dezembro 
de 2020 

 

2. MODALIDADE: Online 

3. PÚBLICO-ALVO  

Estudantes de Graduação, Pós-Graduação, Professores do Ensino       

Básico ou Superior, Pesquisadores, Técnicos ou outros Profissionais. 



4. INSCRIÇÕES 

As inscrições para participação como ouvinte no XVIII Encontro de          
Iniciação Científica Online da FASM Muriaé será virtualmente através do site           

oficial da instituição fasm.online no período de 02 a 08 de novembro de 2020              
até às 23h59min. 

 

5. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

As apresentações de trabalho no XVIII Encontro de Iniciação Científica          

Online da FASM Muriaé serão realizadas entre os dias 18 e 20 de novembro de               
2020 virtualmente das 19 às 22h. 

As apresentações serão por videoconferência em uma sala no Zoom.us,          

com duração de até 10 minutos. Cada sala terá um cronograma de            
apresentação de trabalhos seguindo a listagem de publicação de trabalhos          

aprovados no dia 13 de novembro de 2020. As salas de apresentação de             
trabalhos serão categorizadas conforme as áreas do conhecimento, tendo por          

base as definidas pelo do Conselho Nacional Desenvolvimento Científico e          
Tecnológico (CNPQ). 

A apresentação do trabalho poderá ser realizada através de diversos          
aplicativos digitais (livre escolha pelo apresentador). É de inteira         

responsabilidade do apresentador a exposição de qualquer informação e         

divulgação digital. A apresentação deverá contemplar uma introdução, objetivo,         
justificativa, desenvolvimento, resultados parciais ou final, considerações finais        
e referências bibliográficas. 

 

6. ENVIO DE RESUMO 

O envio de resumo para apresentação no XVIII Encontro de Iniciação           
Científica Online da FASM Muriaé será virtualmente através do e-mail          

pic.fasmmur@santamarcelina.edu.br , informado também no site oficial da        
instituição: fasm.online 

mailto:pic.fasmmur@santamarcelina.edu.br


O período de envio de resumos simples para apresentação de trabalhos           
no XVIII EnIC será entre 02 a 08 de novembro de 2020 até às 23h59min.  

Para apresentação de trabalhos durante o evento, o participante deverá          

se inscrever primeiramente no evento e posteriormente submeter um resumo          

(Modelo – Anexo I) conforme o modelo disponibilizado no site fasm.online           
oficial. Os resumos submetidos durante a inscrição para apresentação de          

trabalhos não serão publicados em Anais de Eventos do XVIII EnIC 2020. Os             
resumos submetidos serão validados para efetivar a inscrição de trabalhos          

apresentados e avaliação, juntamente com a apresentação oral, pontuação         

para premiação de trabalhos.Os resumos simples deverão ser enviados por          
anexo em formato WORD para o e-mail pic.fasmmur@santamarcelina.edu.br . 

 

 

7. PUBLICAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO EM ANAIS DE EVENTO – XVIII           
ENIC FASM MURIAÉ 2020 

O envio de Resumo Expandido para publicação em Anais do Evento –            
EnIC 2020, com modelo próprio e incluído um professor orientador será no            

período 02 de novembro a 31 de dezembro de 2020, até as 23:59h.  

Para submeter o resumo expandido para publicação, é necessário que o           

trabalho seja aprovado e apresentado no XVIII EnIC. A previsão de publicação            
será em maio/2021. 

O Resumo expandido deverá seguir as normas e o modelo (Modelo -            
Anexo II) disponibilizado no site oficial da FASM Muriaé: fasm.online. O envio            

de Resumo Expandido para publicação em Anais do Evento – EnIC 2020            

deverá incluir um professor orientador. Os resumos expandidos deverão ser          
enviados por anexo em formato WORD para o e-mail         
pic.fasmmur@santamarcelina.edu.br . 
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8. PREMIAÇÃO 

Os trabalhos apresentados durante o XVIII EnIC serão avaliados por          

uma banca examinadora composta por três professores da área (dois          
professores da FASM e um professor externo convidado). Durante a          

apresentação de trabalhos em que o professor avaliador coincidir como          

professor-orientador, a avaliação do trabalho consistirá na participação apenas         
entre os demais professores da banca examinadora. 

Serão premiados em 1º, 2º e 3º lugar os trabalhos apresentados em            

cada áreas do conhecimento (Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra;           

Ciências Humanas; Educação; Linguística, Letras e Artes; Tecnologia). Os         
critérios que serão avaliados durante a apresentação e resumo enviado:          

Consistência do Conteúdo; Clareza e Sequência na Apresentação;        
Objetividade na Abordagem do Tema; Qualidade do Material de Apresentação;          

Atratividade; Adequação do tempo; Domínio do conteúdo apresentado;        

Criatividade e autenticidade; Estrutura do texto apresentado; Postura e         
organização da apresentação. 

A divulgação da listagem de categorias da premiação entre as diferentes           

áreas do conhecimento dos trabalhos apresentados no XVIII EnIC, será          
publicada e divulgada no dia 20 de novembro de 2020 durante o evento. 

 

 

 

 


