
 

 

 

Prezado autores,  

 

Conforme previsto no item 4.2 do edital da XXVIII JIC e V MCT da Unitins, 

seguimos para a segunda etapa de avaliação dos resumos submetidos 

(adequações e reenvio da versão final):  

 

4.2.1 Os trabalhos avaliados como APROVADOS 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 para avaliação de mérito técnico-

científico. 

 

Dessa forma, sugerimos que os autores verifiquem as possíveis 

adequações apontadas pelos avaliadores e procedam às correções/adequações 

necessárias. Alguns trabalhos poderão receber mais de um parecer, devendo 

todos os pareceres serem analisados pelos autores.  

Abaixo enviamos um check list para que possa auxiliar na elaboração da 

versão final do resumo. Após finalizada a elaboração da versão final, os resumos 

deverão ser reenviados até dia 03/10/2021 para o e-mail do evento 

(jornadapibic@unitins.br) para que, então, procedemos para a Terceira Etapa de 

avaliação (avaliação de mérito técnico científico pelo Comitê Técnico Científico 

Institucional –CTCI, da Unitins). 
 

Figura 1 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. 
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CHECK LIST 

 

Tabela 1 Checklist para elaboração da versão final dos resumos submetidos 

para a XXVIII JIC e V MCT da Unitins. 
O arquivo em WORD utilizado é o modelo original disponibilizado no 

site institucional, contendo na parte superior as logomarcas da SICTEG-

ON, CNPq, Unitins e Governo do Tocantins; e na parte inferior a 

logomarca do evento e dos parceiros da XXVIII JIC e V MCT. 

 

A área do conhecimento está devidamente preenchida (Ciências Agrárias/ 

Ciências Biológicas/ Ciências da Saúde/ Ciências Exatas e da Terra/ 

Ciências Humanas/ Ciências Sociais Aplicadas/ Linguística, Letras e 

Artes). A formatação do nome da área de conhecimento está da seguinte 

forma:  

 Área: Times New Roman 12, itálico, centralizado. 

Obs: deixar uma linha em branco para o próximo tópico (titulação/filiação dos 

autores) 

 

O título do trabalho está inserido no espaço de texto fora da área de 

cabeçalho e apresenta a seguinte formatação:  

TÍTULO CENTRALIZADO EM CAIXA ALTA, FONTE 12, TIMES 

NEW ROMAN, NEGRITO 

Obs: deixar uma linha em branco para o próximo tópico (autores) 

 

O número máximo de autores não ultrapassa seis (6) e apresentam a 

seguinte formatação:  

Times New Roman 12, negrito, centralizado, separados por ponto e 

vírgula - Primeiro nome e depois sobrenomes 

Obs: deixar uma linha em branco para o próximo tópico (titulação/filiação dos 
autores) 

 

A titulação e filiação dos autores está com a seguinte formatação:  

Times New Roman 10, alinhado à esquerda 

Obs: deixar uma linha em branco para o próximo tópico (RESUMO) e outra 
linha em branco para o início do resumo (Introdução). 

 

O resumo está estruturado contendo os seguintes componentes: 

Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados e Considerações 

Finais. 

 

O resumo contem entre 300 e 400 palavras, no formato de texto, sem 

figuras, quadros ou tabelas, evitando também citações no corpo do resumo. 

Obs: deixar uma linha em branco para o próximo tópico (Palavras chave) 

 

Há a indicação de três (3) a cinco (5) palavras-chave.  

Os campos de preenchimento obrigatório, do template (modelo) de resumo 

disponibilizado, foram eliminados. 

Obs: O arquivo do resumo deve ser finalizado logo após as palavras chave, não 

havendo mais nenhuma informação após esse campo. 

 

 



 

 

Após finalizar as possíveis adequações dos avaliadores da primeira etapa 

e de realizar a conferencia da formatação apontadas nesse check list, o arquivo 

deverá ser salvo no formato PDF com o seguinte nome: 

Resumo XX)_primeironomedoaluno_áreadoconhecimento_final 

(Onde: XX = nª inscrição dor esumo, informado no arquivo do parecer da primeira 

etapa de avaliação. Exemplo: Resumo 091_AyrtonSenna_Humanas_final) 

 

Após salvar o resumo no formato PDF, enviar a versão final para o e-mail 

jornadapibic@unitins.br redigindo no campo “assunto” o mesmo nome do 

arquivo. Exemplo: 

Nome do arquivo do resumo: Resumo 091_AyrtonSenna_Humanas_final 

Assunto do e-mail: Resumo 091_AyrtonSenna_Humanas_final 

 

O PRAZO PARA ENVIO DA VERSÃO FINAL PARA 

O E-MAIL INDICADO É 03/10/2021 (DOMINGO) 
 

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos nos seguintes canais 

de comunicação: 

E-mail: pibic@unitins.com.br 

Telefone: 63 3218-2932 
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