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EDITAL Nº 06/2021 DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA A XXVIII 

JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E V MOSTRA DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS  

 

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), por meio da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, torna público o EDITAL Nº 06/2021, com intuito de 

comunicar à comunidade acadêmica sobre as normas e procedimentos que 

nortearão a realização da XXVIII Jornada de Iniciação Científica e V Mostra de 

Ciência e Tecnologia desta Universidade, a qual terá como tema geral “A 

Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovação para o Planeta”. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO EVENTO 

 

1.1. A XXVIII Jornada de Iniciação Científica e V Mostra de Ciência e Tecnologia 

da Unitins são eventos previstos em calendário oficial desta Universidade, 

oportunizando a participação de alunos regularmente matriculados nesta IES e 

da comunidade externa. 

1.2. A XXVIII Jornada de Iniciação Científica e V Mostra de Ciência e Tecnologia 

acontecerão de forma unificada, entre os dias 20 e 22 de outubro de 2021, 

integrando parte da programação da 7ª Edição da Semana Integrada de Ciência 

e Tecnologia de Gurupi (SICTEG). 

1.3. A programação do evento prevê palestras, minicursos, mesas-redondas, 

momentos culturais e apresentações de trabalhos científicos, no formato on-line, 

envolvendo a participação de TODOS os câmpus, cursos e comunidade 

acadêmica da Unitins.  

1.4.  Os eventos visam propiciar um espaço para o compartilhamento do 

conhecimento produzido em pesquisas científicas desenvolvidas na Unitins por 

alunos bolsistas e voluntários e demais pesquisadores, e, além disso, estimulam 

a integração científica na universidade e promovem a troca de experiências entre 

alunos, professores e comunidade acadêmica, em geral. 
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1.5. Respeitando as medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19, o 

evento será 100% on-line e realizado na plataforma de eventos 4events, que 

abrigará as diferentes atividades desta 7ª edição da SICTEG.  

1.6. A 7ª edição da SICTEG será realizada pela liderança institucional do Instituto 

Federal do Tocantins (IFTO). A SICTEG é uma ação também alinhada à 18ª 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT/MCTI), sob a temática geral 

“A Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovação para o Planeta”. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições para a 7ª Edição da SICTEG e para a XXVIII Jornada de 

Iniciação Científica e V Mostra de Ciência e Tecnologia da Unitins são 

procedimentos distintos. 

2.2. Para inscrever-se na 7ª SICTEG, todos os acadêmicos, docentes e corpo 

administrativo da Unitins poderão se cadastrar gratuitamente por meio do link: 

https://sicteg.4.events/, que garantirá a participação em palestras, minicursos, 

mesas-redondas, momentos culturais e apresentações de trabalhos científicos, 

no formato on-line. 

2.3. Para inscrever-se na XXVIII Jornada de Iniciação Científica e V Mostra de 

Ciência e Tecnologia da Unitins, visando a sua participação com apresentação 

de trabalhos científicos, os resumos deverão ser submetidos via e-mail, 

respeitando-se as etapas (item 4) e cronograma (item 6) previstos neste Edital. 

2.4. A inscrição na XXVIII Jornada de Iniciação Científica e V Mostra de Ciência 

e Tecnologia da Unitins é obrigatória aos alunos bolsistas das modalidades 

PIBIC (PIBIC, PIBIC-Af e PIBIC-EM), PIBITI e alunos voluntários PIVIC, ciclo 

2020/2021, da Unitins. 

2.5. A inscrição na XXVIII Jornada de Iniciação Científica e V Mostra de Ciência 

e Tecnologia da Unitins é facultativa aos demais alunos de graduação da 

Unitins, que não participam de Programas de Bolsas ou são Voluntários de 

Iniciação Científica, e à comunidade em geral (interna e externa à Unitins).  
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3. DOS TRABALHOS ACEITOS PARA SUBMISSÃO 

 

3.1. Poderão ser submetidos resumos simples, conforme modelo 

disponibilizado pela Comissão Organizadora do Evento.  

3.2. Os resumos deverão ser estruturados contendo os seguintes componentes, 

de acordo com a área do conhecimento: Introdução, Objetivos, Materiais e 

Métodos, Resultados e Considerações Finais.   

3.3. O resumo deve conter entre 300 e 400 palavras, no formato de texto, sem 

figuras, quadros ou tabelas, com a indicação de 3 (três) a (5) cinco palavras-

chave.  

3.4. Serão aceitos trabalhos com, no máximo, 6 (seis) autores.  

3.5. Trabalhos que envolvam diretamente o uso de seres humanos ou animais 

durante qualquer fase de execução da pesquisa deverão apresentar, no resumo, 

o devido número do parecer de aprovação pelo comitê responsável (CEP ou 

CEUA) e anexar, no e-mail de submissão do trabalho, o parecer de aprovação 

emitido pelo Comitê responsável. 

 

4. DA METODOLOGIA DE SUBMISSÃO E DA AVALIAÇÃO DOS 

TRABALHOS SUBMETIDOS 

 

4.1. Primeira etapa (submissão e avaliação inicial):  

4.1.1 Os trabalhos deverão ser submetidos, por e-mail 

(jornadapibic@unitins.br), inicialmente à avaliação da Comissão Científica da 

XXVIII Jornada de Iniciação Científica e V Mostra de Ciência e Tecnologia, de 

acordo com as normas previstas no Item 3 e com o cronograma previsto no Item 

6 deste Edital. 

4.1.2 O arquivo deve ser enviado para o e-mail: jornadapibic@unitins.br, com a 

seguinte identificação: Resumo_nomedoaluno_áreadoconhecimento (exemplo: 

Resumo_AyrtonSenna_Humanas), no prazo estabelecido no cronograma (item 

6), para fins de avaliação e cumprimento das etapas 1, 2 e 3 deste Edital. 
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4.1.3 O trabalho deverá ser redigido conforme o modelo disponibilizado no site 

institucional da Unitins (Concursos e Seleções – Editais de Pesquisa). 

4.1.4 Os autores deverão preencher as informações solicitadas no modelo 

do resumo, as quais remetem à questões éticas da execução da pesquisa 

e ao formato de apresentação do trabalho.  

4.1.5 Não serão aceitos resumos submetidos fora do prazo estipulado no 

cronograma deste Edital (item 6). 

4.1.6 A Comissão Científica que realizará a avaliação inicial dos resumos 

submetidos será composta por docentes indicados pelas coordenações de curso 

de todos os câmpus da Unitins e por docentes e pesquisadores de instituições 

parceiras da Unitins. 

4.1.7  A Comissão Científica poderá julgar os trabalhos como APROVADO ou 

APROVADO COM CORREÇÕES. 

4.1.8 A resposta da aprovação ou aprovação com correções será encaminhada 

por e-mail, diretamente aos autores, nessa etapa de avaliação. 

4.1.9 Os critérios utilizados para avaliação pela Comissão Científica serão: 

 

Item Quesito de avaliação 

Atendimento 

ao quesito 

avaliado 

1 

Cumprimento das normas de estruturação para 

elaboração dos resumos (Título, Autores, Introdução, 

Objetivo, Materiais e Métodos, Resultados e 

Considerações Finais. 

Sim  Não 

2 
Cumprimento das normas de formatação e modelo 

padronizado para elaboração dos resumos. 
Sim  Não 

3 
Envolvimento direto de seres humanos ou animais com o 

devido nº do parecer de aprovação. 
Sim  Não 

4 Adequação do título à intenção geral do trabalho. Sim  Não 

5 Adequação do método aos objetivos propostos. Sim  Não 

6 Clareza na apresentação dos resultados. Sim  Não 

7 Atendimento considerações finais ao objetivo do trabalho. Sim  Não 

8 Qualidade gramatical do texto. Sim  Não 

9 
Indicação de, no mínimo, três e, no máximo, cinco 

descritores ou palavras-chave. 
Sim  Não 
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10 Ausência de plágio Sim  Não 

 

4.2. Segunda etapa (adequações e reenvio da versão final):  

 

4.2.1 Os trabalhos avaliados como APROVADO COM CORREÇÕES serão 

retornados, via e-mail, aos respectivos autores, para realizarem as adequações 

sugeridas, respeitando-se o prazo definido no cronograma deste Edital (item 6). 

4.2.2 Após atendidas as adequações apontadas pela Comissão Científica, os 

autores deverão encaminhar novamente a versão corrigida do trabalho científico 

à comissão organizadora, para avaliação de mérito técnico-científico. 

 

4.3. Terceira etapa (avaliação de mérito técnico-científico):  

 

4.3.1 Todos os trabalhos APROVADO e APROVADO COM CORREÇÕES pela 

Comissão Científica (1ª etapa) serão avaliados pelo Comitê Técnico Científico 

Institucional (CTCI) da Unitins, que atribuirá uma pontuação de 0 (zero) a 10 

(pontos), referente ao mérito técnico-científico do trabalho submetido. Essa nota 

será somada à nota da apresentação, que classificará os trabalhos aptos à 

premiação, ao final do evento. 

4.3.2 Os critérios utilizados para avaliação pelo Comitê Técnico Científico 

Institucional serão: 

Item Quesito de avaliação Pontuação 

1 
Relevância do trabalho (científica, 
social e econômica). 

(  )0  (  )1  (  )1,5  (  )1,75  (  )2,0 

2 Profundidade da análise. (  )0  (  )1  (  )1,5  (  )1,75  (  )2,0 

3 
Adequação metodológica à 
abordagem escolhida. 

(  )0  (  )1  (  )1,5  (  )1,75  (  )2,0 

4 Originalidade e abordagem do tema. (  )0  (  )1  (  )1,5  (  )1,75  (  )2,0 

5 
Coerência no desenvolvimento e na 
organização do texto. 

(  )0  (  )1  (  )1,5  (  )1,75  (  )2,0 

 TOTAL: ______ PONTOS 
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4.3.3 Ao término da avaliação, o Comitê Técnico Científico Institucional (CTCI) 

emitirá o parecer dos trabalhos classificados para a apresentação, conforme 

cronograma (item 6) previsto neste Edital. 

4.3.4 O Comitê Técnico Científico Institucional (CTCI) poderá 

DESCLASSIFICAR os trabalhos dos autores: que não realizarem as 

adequações no resumo sugeridas na etapa 1 (item 4.1), quando verificado 

o não atendimento às questões éticas (item 3.5), ou quando do 

descumprimento às normas de estrutura e formatação previstas neste 

Edital (itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4). 

4.3.5 O parecer final dos trabalhos classificados para a apresentação será 

divulgado pela Comissão Organizadora do evento, no site institucional da 

Unitins, bem como na página do evento da 7ª SICTEG. 

 

4.4. Quarta etapa (inclusão do resumo na plataforma científica virtual): 

 

4.4.1 Os trabalhos classificados pelo CTCI deverão ser submetidos, em formato 

“PDF”,  pelo autor responsável pela apresentação, na Plataforma Científica 

EVEN3, por meio do link que será disponibilizado juntamente com o resultado da 

avaliação do CTCI, respeitando o prazo previsto no cronograma deste Edital 

(item 6) e as instruções de preparação do arquivo final, que também serão 

divulgadas. 

4.4.2 A versão final do trabalho encaminhada pelo autor será considerada para 

a devida publicação no Anais, desde que o trabalho seja apresentado durante 

o evento.  

4.4.3 A inclusão da versão final dos trabalhos classificados na plataforma 

científica virtual assegura a publicação do resumo no Anais do evento, bem como 

a geração do certificado de apresentação e publicação do trabalho científico. 

 

4.5. Quinta etapa (apresentação): 
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4.5.1 Esta etapa consiste na apresentação do trabalho submetido.  

4.5.2 Serão divulgados pela Comissão Organizadora do evento os horários de 

apresentações e os links das salas virtuais para cada trabalho classificado, 

conforme previsto no cronograma (item 6) deste Edital. 

4.5.3 Os trabalhos serão apresentados para um Comitê Externo, que atribuirá 

uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pelo desempenho da apresentação. 

4.5.4 Serão certificados e terão seus trabalhos publicados no Anais do 

evento somente os trabalhos que cumprirem esta etapa. 

 

4.6. Resumo das etapas do processo de seleção de trabalhos para a XXVIII 

Jornada de Iniciação Científica e V Mostra de Ciência e Tecnologia da 

Unitins. 

 

 

5. DAS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS CLASSIFICADOS 

 

5.1. Os autores dos resumos classificados pelo CTCI para apresentação na 

XXVIII Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica e V Mostra de Ciência e 

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 20/08/2021 16:53:40.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 8C8C722D00D78E97



 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
DIRETORIA DE PESQUISA  

COORDENADORIA DO PIBIC/PIBITI/PIVIC 
 

Tecnologia deverão, inicialmente, submeter os resumos, em formato “PDF”, na 

plataforma científica virtual do evento, conforme previsto no item 4.4. 

5.2. Os autores poderão optar pelo formato de apresentação SÍNCRONA (via 

Google Meet) ou apresentação ASSÍNCRONA (gravada, disponibilizando o link 

da gravação inserida no Youtube). 

5.3. Para as apresentações científicas dos trabalhos dos autores que optarem 

pela apresentação SÍNCRONA (via Google Meet), serão criadas salas virtuais 

no “Google Meet”. Os links e horários dessas apresentações serão divulgadas 

pela Comissão Organizadora, no site Institucional da Unitins, e, também, 

poderão ser acessadas na plataforma virtual do evento da 7ª SICTEG. 

5.4. Para as apresentações científicas dos trabalhos dos autores que optarem 

pela apresentação ASSÍNCRONA (vídeos gravados e inseridos no Youtube), 

serão criadas salas virtuais permanentes, cujos links de apresentações serão 

divulgados pela Comissão Organizadora, no site Institucional da Unitins, e 

poderão, também, ser acessadas na plataforma virtual do evento da 7ª SICTEG. 

5.5. As apresentações acontecerão nos dias 20 e 21 de outubro de 2021, 

das 14h às 18h, conforme ordem de apresentação e link de acesso à sala 

virtual, divulgados pela Comissão Organizadora do evento.  

5.6.  Apenas 1 (um) autor deverá apresentar o trabalho científico. 

5.7. As apresentações dos trabalhos serão realizadas respeitando as grandes 

áreas de conhecimento do CNPq.  

5.8. Ao final da etapa 3, no ato da divulgação dos trabalhos recomendados pelo 

CTCI, será disponibilizado um modelo de apresentação, em Power Point, para a 

elaboração das apresentações pelos autores. 

5.9. Nas apresentações SÍNCRONAS (via Google Meet), o autor principal e o 

orientador deverão estar presentes (on-line) na sala virtual e no horário 

designado para a apresentação dos resultados de suas pesquisas aos 

avaliadores do Comitê Externo e ao público presente. No caso das 

apresentações ASSÍNCRONAS, a presença do orientador não será exigida, 

Documento foi assinado digitalmente por AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS em 20/08/2021 16:53:40.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 8C8C722D00D78E97



 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
DIRETORIA DE PESQUISA  

COORDENADORIA DO PIBIC/PIBITI/PIVIC 
 

devendo o mesmo orientar e auxiliar o acadêmico na gravação e disponibilização 

do link da apresentação à Comissão Organizadora do evento. 

5.10. Para a apresentação ASSÍNCRONA, o autor deverá gravar a apresentação 

utilizando as seguintes ferramentas: Google Meet e Zoom. OBS: O vídeo deverá 

ser gravado, preferencialmente, na horizontal (quando feito em celular) e deverá 

conter, inicialmente, a imagem do autor, apresentando seu nome, dos demais 

autores e o título do trabalho. Após a apresentação inicial, o autor deverá 

prosseguir com a exposição oral, auxiliada com os slides elaborados no Power 

Point. Após a gravação, o vídeo deverá ser inserido no YouTube e o link gerado 

deverá ser encaminhado para o e-mail: jornadapibic@unitins.br até a data de 18 

de outubro de 2021. Deve-se informar no assunto do e-mail: UNITINS + TÍTULO 

DO TRABALHO. No corpo do e-mail, inserir o link do YouTube.  

5.11. Os apresentadores terão, no mínimo, 8 minutos e, no máximo, 10 

minutos para a apresentação do trabalho submetido. Cada minuto a mais ou a 

menos de apresentação poderá penalizar o apresentador na avaliação do 

Comitê Externo. Já o tempo destinado à arguição (perguntas e respostas) dos 

avaliadores externos, nas apresentações SÌNCRONAS, está limitado a, no 

máximo, 6 minutos. Não haverá tempo destinado à arguição (perguntas e 

respostas) em apresentações ASSÍNCRONAS. 

5.12. No caso de não apresentação pelo aluno participante dos programas Pibic, 

Pibiti e Pivic, aplicar-se-á as diretrizes previstas nos Editais Pibic/Pibiti/Pivic Nº 

003/2020, no Edital Pibiti Nº 004/2020, no Edital Pibic-Af 005/2020 e no Edital 

Pibic-EM Nº 006/2020, que preveem a devolução dos valores de bolsas 

recebidas durante o ciclo 2020-2021 e a não certificação do acadêmico pela 

participação no programa.  

5.13. Os bolsistas e voluntários vinculados ao Programa de Bolsas e Voluntários 

de Iniciação Científica da Unitins deverão preparar a apresentação com base 

nos dados do relatório final, encaminhados à Coordenação do Pibic/Pibiti/Pivic e 

no resumo submetido à avaliação. 
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5.14. Os demais participantes deverão preparar a apresentação com base nos 

dados do resumo enviado à XXVIII Jornada de Iniciação Científica e V Mostra de 

Ciência e Tecnologia. 

5.15. A elaboração da apresentação deverá seguir as seguintes orientações: 

5.15.1. dependendo da área de concentração em que se insere, a explanação 

oral deverá contemplar: Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e 

Discussão, Considerações Finais e Referências. 

5.15.2. a apresentação poderá ser feita em Power Point ou em outros formatos 

similares, recomendando-se a utilização de gráficos, tabelas e figuras para 

exposição dos dados. 

5.15.3. as informações deverão ser organizadas de modo que as ideias centrais 

do trabalho sejam facilmente compreendidas pelos avaliadores e público, em 

geral.  

5.15.4. o primeiro slide das apresentações em Power Point deverá conter, 

necessariamente e separadamente: 

I. arte (logomarca) do evento (XXVIII Jornada de Iniciação Científica e V Mostra 

de Ciência e Tecnologia), conforme modelo disponibilizado no site institucional 

da Unitins (Concursos e Seleções – Editais de Pesquisa); 

II. título idêntico ao resumo submetido; 

III. nomes dos autores e instituições de origem (constar e-mail e sublinhar o 

autor-apresentador do trabalho); 

IV. área de conhecimento do projeto; 

V. tratando-se de bolsista dos programas PIBIC (PIBIC, PIBIC-Af e PIBIC-

EM), PIBITI ou voluntário do programa PIVIC, o autor deverá explicitar sua 

condição no primeiro slide (bolsista ou voluntário) e garantindo a 

identificação do órgão de fomento da bolsa (CNPq ou Unitins) quando o 

aluno for bolsista. 

5.16. Os parâmetros de avaliação dos trabalhos classificados durante a 

apresentação na XXVIII Jornada de Iniciação Científica e V Mostra de Ciência e 

Tecnologia serão:  
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Item 
Quesitos avaliados na 

Apresentação do trabalho 
Pontuação 

1 

A apresentação abordou claramente a 
relevância do tema, como os objetivos 
foram alcançados, os principais 
achados científicos e a conclusão final. 

(  )0  (  )1  (  )1,5  (  )1,75  (  )2 

2 
O apresentador demonstrou domínio 
do conteúdo na apresentação. 

(  )0  (  )1  (  )1,5  (  )1,75  (  )2 

3 

Qualidade da organização e 
apresentação do trabalho (recursos 
didáticos utilizados, slides, utilização 
de gráficos, tabelas, figuras etc.) 

(  )0  (  )1  (  )1,5  (  )1,75  (  )2 
 

4 

Apresentação do trabalho conforme 
tempo estipulado em edital (8 a 10 
minutos). 
Cada minuto inferior a 8 min ou 
superior a 10 min desconta uma fração 
de 0,5 décimos da pontuação. 

(  )0  (  )1  (  )1,5  (  )1,75  (  )2 

 
 

TOTAL: 
 
______ PONTOS 

 

6.  CRONOGRAMA DO EVENTO 

 

Atividades Período 

Período de inscrição e envio de resumos (1ª etapa) 20/08 a 15/09/2021 

Avaliação pela Comissão Científica dos resumos 
submetidos (1ª etapa) 

17/09 a 27/09/2021 

Correção pelos autores dos resumos submetidos e 
reenvio para avaliação de mérito técnico-científico (2ª 
etapa) 

28/09 a 03/10/2021 

Avaliação pelo Comitê Técnico-Científico Institucional 
(CTCI) dos resumos corrigidos (3ª etapa) 

04/10 a 12/10/2021 

Divulgação dos resumos classificados para a XXVIII 
JICT e V MCT da Unitins (3ª etapa) 

14/10/2021 

Submissão pelos autores dos resumos corrigidos na 
PLATAFORMA CIENTÍFICA VIRTUAL DO EVENTO (4ª 
etapa) 

14/10 a 18/10/2021 

Divulgação dos horários e links de salas virtuais para as 
apresentações dos resumos na XXVIII JICT e V MCT da 
Unitins (5ª etapa) 

14/10/2021 

Apresentações on-line na XXVIII JICT e V MCT (5ª 
etapa) 

20 e 21/10/2021 

Cerimônia de encerramento e divulgação dos trabalhos 
premiados 

22/10/2021 
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7. DA PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS  

 

7.1. A premiação ao 1º, 2º e 3º lugares dar-se-á conforme a somatória das notas 

decorrentes da avaliação realizada pelo Comitê Técnico-Científico Institucional 

e pelo Comitê Externo e se refere aos trabalhos realizados pelos alunos bolsistas 

das modalidades PIBIC (PIBIC, PIBIC-Af e PIBIC-EM), PIBITI e alunos 

voluntários PIVIC.  

7.2. Menções honrosas poderão ser atribuídas, conforme somatória das notas 

decorrentes da avaliação realizada pelo Comitê Técnico-Científico Institucional 

e pelo Comitê Externo, aos trabalhos que contribuam significativamente para as 

áreas de Inovação, Empreendedorismo, Desenvolvimento Regional e aos 

trabalhos realizados pela comunidade interna e externa da Unitins.  

7.3. A cerimônia de divulgação dos trabalhos premiados ocorrerá ao final do 

evento, em sala virtual, a ser divulgada pela Comissão Organizadora do Evento, 

de acordo com o cronograma (item 6) previsto neste Edital. 

7.4. Caso haja empate na somatória das notas decorrentes da avaliação 

realizada pelo Comitê Técnico-Científico Institucional e pelo Comitê Externo, o 

desempate para a premiação dos trabalhos será baseado nos seguintes 

critérios: 

i) ordem de maior nota atribuída pelo Comitê Externo para a apresentação;  

ii) ordem de maior nota atribuída pelo Comitê Técnico-Científico Institucional 

para o mérito técnico-científico do trabalho submetido. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os trabalhos enviados fora dos padrões estabelecidos neste Edital ou do 

prazo limite de envio em qualquer uma das etapas de avaliação serão, 

automaticamente, reprovados e excluídos do processo de seleção.  

8.2. Não caberá pedido de revisão quanto à avaliação da Comissão Científica, 

do Comitê Técnico Científico Institucional e do Comitê Externo. 
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8.3. A responsabilidade pelo conteúdo dos trabalhos submetidos, bem como da 

originalidade e ausência de plágio, é inteiramente dos autores dos trabalhos. 

8.4. A Unitins não se responsabiliza por problemas técnicos em qualquer das 

etapas previstas neste Edital.  

8.5. Os casos omissos, neste Edital, deverão ser apresentados por e-mail 

(jornadapibic@unitins.br) pelos autores para a Comissão Organizadora do 

Evento e serão avaliados pelo Comitê Técnico Científico Institucional da Unitins. 

 

Palmas - TO, 20 de Agosto de 2021. 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 
Reitor  

Ato nº 820-NM 
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