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1. Apresentação  

 

O 1º Congresso Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão 

Universitária do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix abre espaço 

para que estudantes, docentes e pesquisadores divulguem os resultados de 

seus trabalhos nas mais diferentes áreas do saber científico, oportunizando a 

socialização e divulgação com a comunidade dos resultados parciaise/ou   

totais   das atividades de pesquisa,iniciação científicae extensão em nível 

regional. 

O evento será realizado em Belo Horizonte, entre os dias 11 a 13 de abril, no 

campus Liberdade da instituição, em local privilegiado da capital mineira e terá 

apoio da Fundação Metodista de Ação Social e Cultural. 

Neste primeiro congresso também há possibilidade de que discentes e 

docentes possam divulgar os resultados de seus trabalhos de extensão, 

demodo a unir a inovação tecnológica da pesquisa com as propostas e eixos 

de ação que contemplem a sustentabilidade, ética e a cidadania responsável. 

O evento é aberto a estudantes, docentes, pesquisadores e profissionais 

envolvidos com a extensão universitária. Acesse os links sobre as modalidades 

de apresentação, os eixos temáticos e as categorias. Os trabalhos serão 

publicados na Internet e terão ISSN próprio. 

 

2. Modalidades de apresentação 

 
Resumo simples 

 

Trabalho completo 

 

Banner 

 

Observaçõe: Quem enviar banner deverá submeter também o resumo simples do mesmo. 

Os melhores trabalhos em banner poderão ser convidados para apresentação. 

 

Trabalhos completos e resumos simples serão apresentados oralmente. 

 

3. Inscrições 

 

 

Prazo inicial para inscrever seu trabalho: 10/12/2015 



 

Prazo final para inscrever seu trabalho: 29/02/2016 

 

 

Investimento:  

R$ 54,00 para mestres e doutores 

 R$ 38,00 para estudantes de graduação ou pós-graduação 

 

Obs.: Trabalhos com mais de um(a) autor(a)– para ter direito a 

certificado e nominação no programa,o(s) demais autor(es), inclusive 

professor(es) orientador(es), devem efetuar o pagamento da inscrição. 

 

O autor cujo trabalho for recusado pelo respectivo comitê de avaliação 

do mérito científico não terá direito de restituição da taxa de inscrição no 

congresso. Fica assegurada, nesse caso, a participação do autor como 

ouvinte ou debatedor em qualquer dos eventos programados. 

 

 

Normas para envio de trabalhos: 

 

O evento prevê a participação com ou sem apresentação de trabalhos. 

Cada inscrição dá direito ao envio de apenas 1 (um) resumo.  

 

Somente poderão submeter trabalho para qualquer dos eventos os 

autores previamente inscritos. 

 

No caso de participação com envio de trabalhos elaborados por mais de 

um autor, os arquivos deverão ser enviados apenas pelo autor principal.  

 

Na hipótese de co-autoria, o(s) demais autor(es) que desejarem 

certificados e nominação no programa, inclusive professor(es) 

orientador(es), deverá(ão) estar regularmente inscrito(s) no congresso, 

bem como terem efetuado o pagamento da inscrição. 

 

Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail 

pesquisa@izabelahendrix.edu.br, assim como a ficha de inscrição 

preenchida, conforme os prazos assinalados.  

 

A Comissão Organizadora enviará aviso de recebimento ao responsável 

pelo resumo, e os responsáveis também serão informados sobre a 

aceitação da apresentação, por meio de e-mail. 

 



A confirmação do pagamento da inscrição, bem como o atendimento das 

normas de apresentação de trabalhos, são pré-requisitos para que o 

trabalho seja encaminhado ao corpo de pareceristas. 

 

 

4. Eixos temáticos 

 

O congresso é interdisciplinar e se divide pela classificação das grandes 

Áreas do Conhecimento, conforme tabela do CNPQ: 

 

1. Ciências Exatas e da Terra 

2. Ciências Biológicas 

3. Engenharias 

4. Ciências da Saúde 

5. Ciências Agrárias 

6. Ciências Sociais Aplicadas 

7. Ciências Humanas 

8. Linguística, Letras e Artes 

9. Outros 

 

 

5. Categorias 

 
Iniciação Científica 

 

Trabalhos realizados por alunos da graduação como processo de iniciação ao método 

científico nas diferentes áreas do conhecimento. 

 

Investigação Científica 

 

Trabalhos realizados por estudantes de pós-graduação (especialização, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado), docentes e pesquisadores nas diferentes áreas do 

conhecimento. 

 

Trabalhos de Extensão 

 

Atividades realizadas por alunos e pesquisadores com a comunidade externa, na 

perspectiva da indissociabilidadeda extensão com a pesquisa e o ensino. 

 

 

6. Anais 

Os trabalhos serão publicados na Internet e terão ISSN próprio. 

 

 

7. Contato e como chegar 

 



 

Luiz Felipe – pesquisa@izabelahendrix.edu.br 

José Aparecido – Jose.aparecido@izabelahendrix.edu.br 

 

Inserir mapa 

Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix 

Rua da Bahia, 2020, Lourdes 

30160-012 – Belo Horizonte 

31- 3244.7239 
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