
 

 

IV SIMPÓSIO REGIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA AMAZÔNIA 

OCIDENTAL E 

 XIII REUNIÃO CIENTÍFICA SÃO LUCAS 

 

17 a 19 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

A região amazônica possui importância central no contexto 

polít ico, estratégico e econômico do Brasil.  Em contraste com a riqueza 

de sua biodiversidade, a região apresenta os piores índices de 

desenvolvimento humano dentre os indicadores nacionais dos país es que 

a compõem, além de apresentar uma baixa concentração de Instituições 

de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

O Centro Universitário São Lucas (UniSL) com sede em Rondônia, 

na Amazônia Ocidental (http://www.saolucas.edu.br/),  comprometido 

com o projeto nacional de desenvolvimento e bem -estar social,  

principalmente na região Norte do país, que tem como missão estimular 

o desenvolvimento do conhecimento,  das habil idades, dos talentos e das 

atitudes de seus alunos, para que esses atinjam a real ização profiss ional,  

pessoal,  social,  além da preparação para o exercício pleno da cidadania. 

Este importante evento regional, sediado pelo UniSL  deverá ocorrer entre 

os dias 17 e 19 de novembro de 2021, visando estimular o avanço do 

conhecimento científ ico e tecnológic o nas áreas relacionadas de Ciências 

Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, 

Ciências Sociais Aplicadas e Engenharias e divulgar os resultados obtidos 

nos programas de Iniciação Científ ica e Pós -Graduação para aumentar o 

intercâmbio de informações entre pesquisadores e estudantes de forma 

intra e interinstitucional.  

Nesta quarta edição em 2021, serão abordados temas nessas áreas 

do Conhecimento, focando dois aspectos:  “Transformando o Conhecimento 

Científico para o desenvolvimento da Bioeconomia Loco-Regional” e “A 

Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovações para o planeta”, em seções 

temáticas apresentando o atual estado da arte, discutindo -se os avanços 

nos diversos estudos, incluindo epidemiológicos, doenças tropicais 

negligenciadas,  biodiversidade, bioprospecção e biotecnologia, assim 

como os aspectos básicos relacionados aos mecanismos de ação e 

interação parasita-hospedeiro e suas atuais aplicações com poten cial 

terapêutico e diagnóstico. De igual forma, temas relacionados aos 

estudos Legais, de Gestão, Contabil idade, de Aspectos Culturais no 

contexto Amazônico e Nacional, Educação e Ensino,  objetivando 

repercutir positivamente na análise e na proposição de P olít icas Sociais.   



 

 

Portanto, a realização deste evento será importante para a 

divulgação das pesquisas que estão sendo real izadas tanto na IES quanto 

fora dela e ao mesmo tempo promover o intercâmbio de informação entre 

pesquisadores e alunos de diversas especialidades, assim como incentivar 

o surgimento de novos grupos de pesquisa com a participação dos 

docentes e discentes, para que os mesmos possam contribuir 

futuramente com novas propostas e perspectivas a partir do 

Conhecimento Científ ico a favor da  sociedade local.  

 

1- REGULAMENTO GERAL 

Poderão participar do IV Simpósio Regional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação da Amazônia Ocidental e XIII Reunião Científica São Lucas: 

Estudantes de graduação e de pós -graduação, profissionais, 

pesquisadores e professores de instituições de ensino superior  (IES) e 

Ciência e Tecnologia (ICTs), públicas e privadas, em todas as áreas do 

Conhecimento, assim como a sociedade em geral .  

 

2- INSCRIÇÕES 

A participação no evento científ ico poderá ser feita na condição de  

ouvinte ou autor/apresentador  de trabalhos científ icos .  

As inscrições no evento e o envio dos Resumos deverão ser 

realizados no endereço eletrônico https://eventos.congresse.me/srct-iamo de 

acordo com o CRONOGRAMA a seguir.  

As inscrições ocorrerão de acordo com o seguinte CRONOGRAMA: 

INSCRIÇÕES PERÍODO 

Inscrições para participação no evento  05/10/2021 a 07/11/2021 

Inscrições de Resumos Científicos nas 

áreas do Conhecimento: 

1- Ciências Biológicas (CB) 

2- Ciências da Saúde (CS) 

3- Ciências Sociais Aplicadas (CSA) 

4- Ciências Humanas (CH) 

5- Engenharias (EN) 

6- Ciências Agrárias (CA) 

7- Ciências Exatas e da Terra (CET) 

8- Letras, Linguística e Artes (LLA) 

05/10/2021 a 31/10/2021 

 

Não haverá taxa de inscrição  para a participação do evento.  Cada 

inscrito tem direito a participação no evento , conforme disponibil idade 

de vagas (INSCRIÇÕES LIMITADAS),  e ainda, dará direito à submissão de 

https://eventos.congresse.me/srct-iamo


 

até 04 (quatro) trabalhos científ icos (DE ACORDO COM O CRONOGRAMA , 

item 2) para apresentação no evento, se recomendado pela Comissão 

Científ ica. Caso os demais autores dos trabalhos submetidos, tiverem interesse em 

participar do evento como ouvinte, deverão realizar sua inscrição individual.   

O evento contará com palestras, apresentação de trabalhos científicos e outras 

atividades a serem divulgadas. Com início previsto para o dia 17 de novembro de 2021 

e término no dia 19 de novembro de 2021. O Português será utilizado como língua oficial 

do evento, podendo haver palestras em outros idiomas. EVENTO REMOTO: 100% on-

line <https://eventos.congresse.me/srct-iamo>. 

O evento é destinado à participação de estudantes do Ensino Médio, 

Fundamental, Técnico, Tecnológico, de graduação e de pós-graduação, profissionais, 

pesquisadores e professores de instituições de ensino superior e de pesquisa em todas 

as áreas do Conhecimento, assim como aberto à Sociedade em geral.  

 

 PARA RECEBIMENTO DO CERTIFICADO É OBRIGATÓRIA A PARTICIPAÇÃO DOS 

INSCRITOS, COM OU SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS (RESUMOS), COM 

FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 50% NO EVENTO. 

 

3- DAS FORMAS DE INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS  

3.1- Os trabalhos deverão ser submetidos na forma de RESUMO, 

conforme modelo disponível  (item 4), para as apresentações em formato 

de banners.  

3.2- Cada inscrição dará direito a 04 (quatro) trabalhos.  Para apresentar 

mais trabalhos, deverá ser realizada nova inscrição;  

3.3- Após o envio, não será possível efetuar NENHUMA alteração no 

trabalho, como por exemplo, alteração da área de conhecimento, autores 

do trabalho, texto ou forma de apresentação por erros de pree nchimento 

da f icha de inscrição, exceto quando solicitado pela Comissão Científica  

aos autores do trabalho.  

3.4- O trabalho deverá ser enquadrado em uma das seções temáticas: Ciências da 

Saúde; Ciências Biológicas; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Engenharias; 

Ciências Agrárias; Ciências Exatas e da Terra; Letras, Linguística e Artes. 

 

4- DOS TRABALHOS 

4.1- Participarão do IV Simpósio Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

da Amazônia Ocidental, apenas trabalhos que contribuam para o 

Conhecimento Científ ico  no formato de resumo, seguindo as diretrizes :  

a) Os resumos deverão ser digitados em “Word for Windows”  no 

formato “doc” com Fonte Arial,  tamanho 12.  As páginas devem ser 

estruturadas com 3,0 cm de margens superior e esquerda e 2,0 cm para 

margens inferior e direita .  O corpo do trabalho deverá ser composto 

https://eventos.congresse.me/srct-iamo


 

pelos seguintes itens: TÍTULO, AUTORES, INSTITUIÇÃO, INTRODUÇÃO, 

OBJETIVO, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO, 

CONCLUSÃO, AGRADECIMENTOS (ÓRGÃOS DE FOMENTO E INSTITUIÇÕES 

COLABORADORAS).  

b) TÍTULO :  com todas as letras maiúsculas ,  al inhamento 

centralizado e em negrito .  

c) AUTORES :  Em negrito, alinhamento centralizado ,  com uma linha 

de intervalo abaixo do título, iniciar pelo sobrenome (todo em 

maiúsculo), seguido dos prenomes separados por vírgula com iniciais em 

maiúsculo (Ex: ANTUNES, Marco Antônio );  

d) O nome do apresentador do trabalho de verá ser subl inhado. 

e) TEXTO :  Em espaço simples, just if icado.  

4.2 - CAMPOS E LIMITES MÁXIMOS DO RESUMO  

a) TÍTULO 

4.2.1- Área e subárea do Conhecimento (ver item 3.4 );  

4.2.2- Título: 300 caracteres, em maiúsculas;  

4.2.3- Nomes dos autores e orientador:  

4.2.3.1 -  Até DOZE (12) nomes, incluindo o orientador. Máximo de 40 

(quarenta) caracteres cada;  

4.2.3.2 -  Nome por extenso, em caixa alta e baixa. Indicar referência 

(numérica) da instituição , se necessário;  

4.2.3.3 -  NÃO usar t itulações (mestre, doutor, etc).  

4.2.4- Instituições dos autores e orientadores:  

4.2.4.1- Indicar as instituições, máximo 60 (sessenta) caracteres cada;  

b) CORPO DO RESUMO: até 4.000 (quatro mil  caráteres) (OS CARACTERES 

SÃO CONSIDERADOS “CONTANDO OS ESPAÇOS”) 

4.3.1- INTRODUÇÃO/OBJETIVO:  

4.3.1.1-Descrever uma visão geral  e sucinta sobre o tema com 

definição dos objetivos do trabalho e relevância da pesquisa.  

4.3.2- MATERIAL E MÉTODOS: 

4.3.2.1 –  Descrever  sucintamente como o trabalho foi realizado 

(procedimentos, estratégias; sujeitos particip antes, documentos;  

equipamentos, ambientes, etc.) ,  a metodologia estatíst ica empregada.  

4.3.3- RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

4.3.3.1 -  Descrição e d iscussão dos resultados obtidos.  

4.3.4- CONCLUSÃO 

4.3.5- AGRADECIMENTOS (Instituição de fomento/apoio):  

4.3.5.1- Nome da instituição, 150 (cento e cinquenta) caracteres.  

4.3.6- OUTRAS INFORMAÇÕES. 

4.3.6.1- Palavras chave: três (3) a cinco (5) palavras com no máximo 

30 (trinta) caracteres cada.  



 

4.3.6.2- E-mail para divulgação com o resumo: apenas do 1° autor.  

 

5- AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos serão submetidos à avaliação pela Comissão Científ ica 

do IV Simpósio Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação da Amazônia Ocidental e XIII 

Reunião Científica São Lucas, que observará a qualidade técnica -científ ica do 

trabalho e se estão de acordo com as normas específ icas para elaboração 

de resumos, conforme este regulamento.  

5.1.-  As informações contidas nos trabalhos serão de inteira 

responsabi l idade dos autores e seu orientador;  

5.2- Os banners serão avaliados por Comissão Avaliadora Externa e 

Interna, considerando sua qualidade visual e gráfica, estrutura e o 

conhecimento do apresentador sobre o trabalho e relevância científ ica 

e/ou social.   

5.3- Após a inscrição e consequente envio dos trabalhos à Comissão 

Organizadora,  não será aceita  inserções/substituições de nomes de  

autores ou do orientador;  

5.4- A Comissão Organizadora divulgará calendário de apresentação e 

aval iação para cada trabalho aceito até o dia 08 de novembro de 2021 ;  

5.5- Os sete (7) trabalhos indicados pela Comissão Avaliadora Externa de 

maior relevância científ ica receberão Certif icados de Menção Honrosa 

(ver item 9).  

 

6- NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  

6.1- Os trabalhos aceitos serão apresentados na modalidade remota 

(online), no período noturno, entre os dias 17 a 19 de novembro ;  

6.2- As apresentações serão em formato de VÍDEOS EDITADOS (formato 

PITCH) obedecendo aos padrões de tempo, no máximo 5 minutos, em 

horário e dia a serem estabelecidos pela Comissão Organizado ra e 

previamente divulgados;  

6.3- Durante as apresentações haverá  avaliação e, portanto, os autores 

deverão estar online no horário definido,  pois deverão anunciar o vídeo 

a ser apresentado e responder a possíveis questionamentos da banca 

aval iadora;  

6.4- Os melhores trabalhos indicados pela Comissão Científ ica, os autores 

serão convidados a apresentarem em momento síncrono (ao vivo), com o 

l imite máximo de 10 minutos de apresentação.   

O autor(es) que não estiver presente no momento da apresentação, sem 

a devida justificativa prévia, não receberá o certificado de apresentação 

de trabalho;  



 

6.4- Somente será avaliado o trabalho quando o primeiro autor ou um dos 

autores estiver presente;  

6.5- Os trabalhos serão analisados por Comissões Aval iadoras, 

considerando sua contribuição à Ciência e Tecnologia, a qualidade 

técnica, visual e gráfica, estrutura e o conhecimento do apresentador 

sobre o trabalho.  

 

7- CERTIFICADOS 

7.1- Todos os inscritos, com frequência mínima de 50%  de participação 

no evento, farão jus a receber o Certif icado do evento;  

7.2- Todos os alunos que apresentaram seus trabalhos serão certif icados 

como participantes e os professores como orientadores e terão o resumo 

do seu trabalho publicado nos anais d o evento; 

7.3. Só será certif icada (apresentação em evento) a equipe  (autores) que 

estiver completa e com câmera ativada durante apresentação no evento;  

7.4 .  Serão certif icados com “Menção Honrosa” os sete trabalhos mais 

bem pontuados após julgamento da pitch deck  pela banca avaliadora.  

 

8 – PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

Todos os Resumos Científicos aprovados serão publicados eletronicamente nos 

Anais do IV Simpósio Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação da Amazônia Ocidental, 

e XIII Reunião Científica São Lucas, sendo que, os melhores trabalhos poderão ser 

convidados a submeterem a versão completa, em formato de artigo original, na Revista 

Eletrônica Saber Científico (RESC), respeitando-se as regras de submissão da revista. 

 

9- PREMIAÇÕES 

Serão premiados os trabalhos conforme os critérios de avaliação:  

9.1–  Menção Honrosa para os  07 (sete) melhores trabalhos do IV SIMPÓSIO 

REGIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL. 

9.2- Os melhores trabalhos apresentados no evento científ ico, 

previamente selecionados para Apresentação Síncrona serão premiados 

da seguinte forma: para o 1º Lugar, (1) um livro acadêmico de escolha do autor 

principal, até o valor de R$ 500 (quinhentos reais), para o 2º lugar (1) um livro acadêmico 

de escolha do autor principal, até o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e para o 3º lugar 

(1) um livro acadêmico de escolha do autor principal, até o valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais)  a serem adquiridos pelo UniSL. 

9.3 – Os autores premiados terão o prazo de 45 dias para procurar a Secretaria de 

Pesquisa do UniSL com os dados de indicação para a aquisição do Livro. 

 

 

 



 

 

10 – COMISSÃO ORGANIZADORA E CIENTÍFICA 

10.1. Comissão Organizadora 

Dr. Andreimar Martins Soares (Coordenador do Evento), UniSL, Fiocruz Rondônia  

Me. Mizael Andrade Pedersoli, UniSL  

Dra. Rafaela Diniz Sousa, UniSL 

Me. Rafael Ademir Oliveira de Andrade, UniSL 

Me. Virgínia Braz da Silva, UniSL 

Dr. Saymon de Albuquerque, UniSL 

Sra. Tatiane Medeiro Flores Ramos, UniSL 

 

10.2. Comitê Científico 

Dra. Allyne Christina Gomes Silva, UniSL; Dra. Ana Fidelina Gomez, CEDIC, Paraguai; Dr. 

Anderson Makoto Kayano, CEPEM/SESAU; Dr. André de Abreu Rangel Aguirre, Fiocruz 

Rondônia; Dr. Alexandre de Almeida e Silva, UNIR; Dr. Angelo Gilberto Manzatto, UNIR; 

Dr. Antônio Coutinho Neto, UNIR; Dr. Aristides Quintero, UNACHI, Panamá; Dra. Camila 

Maciel de Sousa, UniSL; Dra. Carolina Bioni Garcia Teles, Fiocruz Rondônia, UniSL; Dr. 

Christian Collins Kuehn, UNIR; Dra. Cláudia Siqueira de Oliveira, Fiocruz; Dra. Cleópatra 

Alves da Silva Caldeira, Fiocruz Rondônia; Dra. Deusilene Souza Vieira, Fiocruz Rondônia 

Dra. Flavia Serrano Batista, CEPEM/SESAU; Dra. Gabriela Alejandra Moya Fernandez, 

UniSL; Dr. Gustav Guimarães, UniSL; Dra. Gracianny Gomes Martins, UniSL; Dra. Ines 

Moreira da Costa, UniSL; Dr. Jansen Fernandes Medeiros, Fiocruz Rondônia; Dra. Juliana 

Pavan Zuliani, Fiocruz Rondônia, UNIR; Dra. Leidiane Amorim Soares, UniSL; Dra. Luna 

Mares Lopes de Oliveira, SESAU; Dra. Maria Rosa Felix de Sousa Gomide Guimarães, 

UniSL; Dra. Najla Benevides Matos, Fiocruz Rondônia; Dr. Neiandro dos Santos Galvão, 

UniSL; Dra. Nidiane Dantas Reis Prado, Fiocruz Rondônia; Dr. Quintino Moura Dias 

Júnior, Fiocruz Rondônia, UniSL; Dra. Rafaela Diniz Sousa, UniSL; Dr. Saymon de 

Albuquerque, UniSL; Dra. Soraya dos Santos Pereira, Fiocruz Rondônia; Dr. Sérgio 

Almeida Basano, UniSL, CEMETRON/SESAU; Dra. Sharon Rose Aragão Macedo, UniSL. 

 

Professores/Pesquisadores Convidados de outras Instituições nas diferentes áreas do 

Conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 


