:: Diretrizes para Inscrição
O I Congresso Brasileiro de Ciência e Saberes Multidisciplinares – Tudo é Ciência – é um evento
multidisciplinar, organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário
de Volta Redonda (UniFOA).
O tema da primeira edição é “Tudo é Ciência: do Big Bang ao Metaverso”, o qual aborda os
diversos campos da Ciência, as aplicações cotidianas e as inovações responsáveis pelas atuais
mudanças dos movimentos socioculturais e econômicos. Nessa perspectiva, será discutido o papel
da Ciência ao longo da História, desde os primórdios até as mais recentes inovações e implicações
para o futuro do planeta e da humanidade.
O evento ocorrerá de forma híbrida nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2022.
O objetivo do evento é estimular e divulgar a pesquisa científica nacional, além de
compartilhar ideias e conhecimentos entre os congressistas.
Os trabalhos podem ser submetidos por estudantes do Ensino Médio, Graduação, PósGraduação, profissionais e pesquisadores vinculados a qualquer Instituição de Ensino ou Pesquisa
do Brasil. Serão aceitos apenas trabalhos completos (artigos), incluindo relatos de caso e de
experiência. Estudantes do Ensino Médio poderão submeter trabalhos no formato de Resumo. As
modalidades de apresentação serão: E-poster (via Twitter) ou Oral (via Microsoft Teams). Os autores
serão comunicados quanto à modalidade de apresentação do trabalho escolhida pelos avaliadores.
Artigos selecionados pelo Comitê Científico poderão ser publicados na Revista Cadernos UniFOA,
em fascículo especial. Os demais artigos serão publicados nos Anais do I Congresso Brasileiro de
Ciência e Saberes Multidisciplinares – Tudo é Ciência. Todas as publicações terão atribuição de
DOI (Digital Object Identifier).
Aguardamos a sua inscrição e presença!
Comitê Organizador
Tudo é Ciência: do Big Bang ao Metaverso
(I Congresso Brasileiro de Ciência e Saberes Multidisciplinares)
Mais informações acesse: www.tudoeciencia.com.br

:: Cronograma do Evento
Inscrições

De 10/06 a 27/10 de 2022

Submissão de trabalhos

De 10/06 até 26/08 de 2022

Período de Avaliação

26/08 a 26/09

Envio dos trabalhos para Editora FOA

26/09
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Divulgação da lista de trabalhos aprovados e
modalidade de apresentação
Divulgação da programação de
apresentações orais

A partir de 10/10 de 2022
A partir de 17/10 de 2022

:: Pagamentos
Membros da comunidade acadêmica do UniFOA e egressos estão isentos da taxa de
inscrição. Basta gerar um cupom no site do evento, que dará 100% de desconto.
Valor da inscrição para participantes externos:
- Ensino Médio = R$ 10,00
- Graduação e Pós-Graduação = R$ 20,00
- Professores e profissionais = R$ 30,00
Nota 1: O envio de trabalhos está atrelado à inscrição.
Nota 2: Não serão feitas devoluções referentes aos valores pagos da taxa de inscrição no
evento.
Antes de iniciar a submissão do seu trabalho, leia atentamente as instruções abaixo e, em caso
de dúvidas, entre em contato com a organização do evento.

:: Instruções para Autores
Os trabalhos a serem submetidos ao I Congresso Brasileiro de Ciência e Saberes
Multidisciplinares – Tudo é Ciência – podem estar em andamento ou concluídos, desde que não
tenham ainda sido apresentados anteriormente em outros eventos, podendo ser: Projetos de
Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; Mostra de Produtos;
Relatos de Caso; Relatos de Experiência; Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC); Trabalhos de pesquisa
concluídos ou em andamento relacionados a cursos de Pós-Graduação.
Acessar: https://www.even3.com.br/tudoeciencia
No início da página clique no botão “Realizar inscrição”:

2

Acesse sua categoria de Inscrição:

Por exemplo, se você for vinculado ao UniFOA: Marque a quantidade de inscrições (1) na
categoria e em seguida em “Realizar Inscrição”
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A partir daí fique ligado pois você terá o tempo de 15 minutos para concluir sua inscrição. Um
cronometro aparecerá logo abaixo.

Preencha o formulário com seus dados, e, em seguida clique em “continuar”.
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*Se for vinculado ao Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA (estudantes, egressos e
funcionários), você tem direito a inscrição gratuita, utilizando o cupom de desconto disponibilizado
no site do evento.
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Se não for vinculado ao UniFOA, é só escolher a forma de pagamento: PIX ou cartão de crédito
(com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes nesta última opção) e concluir sua inscrição.
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Aparecerá na tela a mensagem de confirmação de sua inscrição, e, logo abaixo os acessos para
inscrever-se nas atividades do evento e para submissão de trabalhos.
Nota 1: Você também receberá a confirmação por e-mail e poderá ter acesso a inscrição em
atividades e submissão de trabalhos também por lá.
Nota 2: Você também poderá acessar o menu de submissões na parte inferior da página
inicial, após realizar sua inscrição.

Logo após realizar inscrição:

Acessando pelo e-mail de confirmação:
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Acessando pela página inicial:

Em qualquer uma das opções você será redirecionado para a página abaixo:
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Agora você deverá clicar em “Realizar submissão”:

Em seguida, clicar em submeter:

A única modalidade possível de submissão é no formato de Artigo, exceto para os
congressistas de Ensino Médio, os quais também poderão submeter no formato de Resumo. Os
trabalhos devem ser submetidos de acordo com o modelo disponível no site do congresso.
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*Submissão de Resumos – exclusivo para participantes de Ensino Médio:

Em seguida, selecione a área temática de seu trabalho.
Os trabalhos completos (artigos) poderão ser submetidos às seguintes áreas temáticas:
•

Ciências Biológicas

•

Ciências da Saúde (exceto Medicina)

•

Ciências Exatas, Engenharias e Tecnologias
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•

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

•

Educação, Ensino e Aprendizagem

•

Medicina

•

Produtos e Inovação

Somente os trabalhos da área temática Ensino Médio poderão ser submetidos na modalidade
de Resumo.
As demais áreas que submeterem trabalho no formato de Resumo, serão desconsiderados
pela comissão avaliadora.

Adicione título do trabalho e o nome dos autores (no máximo 8), na ordem em que aparecem
no Artigo ou Resumo.
É necessário incluir o nome completo por extenso e e-mail de todos os autores. Essa
informação será utilizada para gerar os certificados de apresentação dos trabalhos, que não
poderão sofrer correções depois de emitidos. Os e-mails inseridos aqui serão a forma de
comunicação com a equipe, incluindo o envio dos certificados.
Para a inclusão dos demais autores é necessário clicar no ícone “Adicionar Autor”, o número
vezes que for necessário para inclusão de todos os autores do trabalho (máximo 8). Lembramos que
só terão o nome no certificado, aqueles que tiverem seu nome completo inserido nesse local.
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Abaixo selecione qual dos autores inseridos será o apresentador, anexe seu trabalho, e, em
seguida conclua sua inscrição:

Sua submissão foi realizada com sucesso!
Após a submissão você receberá um e-mail automático comprovando o envio e os dados de
seu trabalho.
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O trabalho deverá ser elaborado de acordo com os modelos disponíveis no site do evento
(contendo formato, cabeçalho e rodapé oficiais do evento).
Além disso, é necessário ficar atento às questões éticas da sua pesquisa:
• Se o trabalho envolveu pesquisa com seres humanos, é necessário incluir no corpo do
resumo o número CAAE ou o número do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos;
• Se

o trabalho envolveu pesquisa com animais, é necessário incluir no corpo do resumo o
número do protocolo de submissão ao Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) e sua aprovação.

Você poderá verificar a sua submissão clicando no menu lateral “Submissões”.
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:: Atenção
• O conteúdo do trabalho submetido é de inteira responsabilidade dos autores, incluindo-se
a revisão e correção ortográﬁca.
•A

comissão organizadora e o comitê científico alertam para a responsabilidade sobre o
ineditismo e autoria ser exclusiva dos autores, ficando os mesmos sob o rigor das sanções legais
que se aplicam às questões de plágio ou equivalente.
• A apresentação dos trabalhos pode ser feita por um dos autores, desde que devidamente
inscrito e com a taxa de inscrição paga, caso não haja isenção.
• Caso haja mais de uma submissão de um mesmo trabalho, será aceita a última versão
encaminhada até o encerramento do prazo de submissão.
• Os certificados de apresentação do trabalho serão enviados para todos os autores cadastrados

no sistema de submissão. Favor inserir corretamente as informações de contato com o e-mail de
todos os autores. A comissão organizadora não se responsabilizará por alterações cadastrais,
portanto, cadastre todos os autores corretamente, na ordem em que aparecem no trabalho.
• Terminado

o prazo de submissão, não são permitidas inclusões/exclusões/alterações de
autores e o trabalho não pode ser alterado em nenhum aspecto, salvo quando solicitado pela
comissão científica do evento.
• Os trabalhos em desacordo com as normas estabelecidas não serão avaliados pelo comitê
científico.
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