
 
 
 

CHAMADA DE TRABALHOS PARA O 14º SEMINÁRIO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SINCTEC 2020) DA 

UNIGRANRIO 
 

Estão abertas as inscrições para submissão de trabalhos no 14º Seminário de 

Iniciação Científica e Tecnológica da Unigranrio. 

Data do Evento: 21 e 22 de outubro de 2020. 

Local do Evento: Plataforma Blackboard UNIGRANRIO 

Período de Inscrições: 25 de agosto a 11 de setembro de 2020.  
 
1. Objetivos do Evento 

O SINCTEC tem por objetivo promover um grande debate entre 
estudantes de graduação e do ensino médio que participam do Programa de 
Iniciação Científica e Tecnológica da Unigranrio e de outras Instituições de 
Ensino Superior, públicas e privadas, em todas as áreas de conhecimento. O 
evento reúne docentes, estudantes, gestores e líderes de empresas 
empreendedoras de forma a permitir a divulgação de conhecimento e a troca de 
experiências entre a comunidade acadêmica e profissional com o propósito de 
que as pesquisas desenvolvidas na Unigranrio possam contribuir fortemente, por 
meio de projetos inovadores, com o desenvolvimento social, econômico e 
ambiental. 

O SINCTEC ocorre de acordo com as normas estabelecidas pelo CNPq e 
inclui a apresentação dos trabalhos desenvolvidos nos Programas Institucionais 
de Iniciação Científica para a graduação (PIBIC) e para o ensino médio (PIBIC-
EM) e o Programa de Bolsas para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PIBITI).  

Conjuntamente ao SINCTEC ocorre o Festival CDC/QCiência — Iniciação 
Científica que é uma mostra de Curtas Metragens e tiras em Quadrinhos 
baseados em projetos do Programa Institucional de Iniciação Científica. As 
mostras, além de estimularem a produção audiovisual e criativa dos alunos dos 
Cursos de Comunicação Social, Artes Visuais e Design Gráfico, promovem a 
divulgação dos trabalhos dos bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica que 
incluem também alunos do Ensino Médio. Este ano, adaptados ao panorama de 
isolamento social devido a pandemia, daremos destaque ao Festival QCiencia 
com a parceria do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico que fará, via 
web, uma mostra de quadrinhos inspirados nas iniciações científicas 
selecionadas.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Tema do Evento 

A UNIGRANRIO EM TEMPOS DE PANDEMIA: A CIÊNCIA E A INSERÇÃO 

SOCIAL.  

O ambiente atual está, cada vez mais, sendo moldado de uma forma 
abrangente pelas inovações tecnológicas. 

O ano de 2020 ficará marcado na história pelos profundos impactos causados 
pela COVID-19 na saúde, na sociedade, na ciência, na educação e na 
economia. O isolamento social imposto por esta doença provocou mudanças 
dramáticas na rotina das pessoas, acelerando o processo de virtualização. 

Questões como os “atendimentos remotos”, “realidade virtual e aumentada” já 
são realidade nas diversas áreas do conhecimento, impactando as relações e 
os modelos de trabalho e pesquisa. 

Ao mesmo tempo, as próprias relações entre pessoas se virtualizam com as 
redes sociais e com os aplicativos, e impactam tanto a interação entre os 
indivíduos e a comunidade, com o envolvimento com o poder público, 
empresarial e científico. 

Um novo ambiente se estrutura onde todos são receptores e emissores de 
comunicação e se rediscute a questão da cidadania e da participação 
individual nas questões globais. 

Os estudos dos impactos da tecnologia na sociedade abrangem, 
praticamente, todas as áreas do conhecimento, quando analisados sob o 
ponto de vista de seus potenciais efeitos na sociedade. 

Diante disto, considera-se o tema fundamental para ser debatido no SINCTEC 
2020. 

3. Inscrições 

3.1. Período de submissão de trabalhos: 25 de agosto a 11 de setembro de 

2020. 

3.2. O evento é dirigido a todos os alunos da graduação e do ensino médio 

internos e externos a universidade que poderão se inscrever pelo portal para 

apresentação de trabalhos ou como ouvintes.  

 

 

 

 

 

http://uniatendimento.unigranrio.edu.br/sinc/paginas/publicas/paginaListarSeminariosParaInscricao.jsf
http://uniatendimento.unigranrio.edu.br/sinc/paginas/publicas/paginaListarSeminariosParaInscricao.jsf


 
 
 

3.3. As inscrições são gratuitas e serão conferidos certificados de 

participação. Para os alunos da Unigranrio a participação no evento será 

considerada uma atividade complementar, com validação de carga horária. 

Alunos ouvintes somente receberão horas complementares se inscritos pelo 

portal. 

 

3.4. As inscrições serão confirmadas após preenchimento de formulários que 

estão disponíveis na página do SINCTEC no site da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa(PROPEP) da 

Unigranrio:    http://www.unigranrio.com.br/pos-graduacao-e-pesquisa/sinctec2020.php 

     

3.5. As inscrições e participação no Seminário são obrigatórias, com envio de 

resumo e relatório final, para todos os bolsistas PIBIC (CNPq, FUNADESP e 

SANTANDER UNIVERSIDADES); PIBITI (CNPq e UNIGRANRIO); PIBIC-EM 

(CNPq e UNIGRANRIO); bolsas de Iniciação Científica da FAPERJ e 

participantes do Programa Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica da 

Unigranrio, do período de 2019/2020. 

 

3.6. As inscrições para os trabalhos externos incluem somente resumo da 

pesquisa. 

 

4. Submissão de Resumos 

4.1. O resumo deverá ser enviado após Inscrição e preenchimento do Formu-

lário de Submissão de Resumo. 

4.2. Os trabalhos selecionados serão publicados posteriormente nos anais do 

evento. 

5. Submissão de Relatório 

Obrigatório para os alunos bolsistas e voluntários do Programa de Iniciação 

Científica e Tecnológica da Unigranrio. 

5.1. O Relatório deverá ser encaminhado juntamente com o Resumo na pá-

gina do SINCTEC. 

 

 

 

http://www.unigranrio.com.br/pos-graduacao-e-pesquisa/sinctec2020.php
http://uniatendimento.unigranrio.edu.br/sinc/paginas/publicas/paginaListarSeminariosParaInscricao.jsf


 
 
 

6. Modalidades de Trabalhos e Apresentações 

6.1. Serão aceitos trabalhos nas seguintes modalidades: 

● Trabalhos desenvolvidos por alunos da graduação e do Ensino Médio, 

orientados por pesquisadores da Unigranrio e de outras Instituições de 

Ensino Superior. 

● Os trabalhos deverão ter resultados parciais ou conclusivos. Não serão 

aceitos resumos de projetos a serem implementados. 

 

6.2. Os trabalhos selecionados poderão ser classificados para Sessões de 

Apresentações Orais ou Sessão de Pôsteres. 

 

 
7. Avaliação, Seleção e Classificação dos Trabalhos. 

Os trabalhos enviados serão submetidos à avaliação em duas etapas: 

7.1. Avaliações prévias realizadas por:  

● Consultores Ad Hoc;  

● Membros do Comitê Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica da 

PROPEP/UNIGRANRIO. 

    7.2. Avaliação durante o evento realizada por: 

● Membros do Comitê Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica da 

PROPEP/UNIGRANRIO. 

● Pesquisadores do CNPq que compõem o Comitê Externo.  

 

8. Calendário 

 

● Submissão de trabalhos: 25 de agosto a 11 de setembro de 2020. 

● Avaliação dos trabalhos: a partir de setembro de 2020.  

● Divulgação da avaliação, horários e locais das apresentações: a partir de 

outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

9. Informações 

UNIGRANRIO - PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
(PROPEP) 
Rua: Prof. José de Souza Herdy, 1160 – Bloco: C – 2º Andar. 
25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ 
CEP: 25071-202 

Telefones: 2672-7743 / 2672-7861 

Horário de atendimento: 9h às 17h. 

 

10. Realização 

 

Universidade do Grande Rio – Unigranrio 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPEP) 

Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica 

 
 


