
EDITAL PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
XXIV Congresso de Iniciação e Produção Científica Metodista 

 

A Universidade Metodista de São Paulo acredita que a divulgação da 

ciência é uma das formas de promover qualidade de vida, por meio de inovações 

e descobertas que influenciam diretamente o dia a dia, criando condições para 

o aperfeiçoamento de rotinas ou mesmo para buscar soluções para problemas 

que afligem muitas pessoas. 

 

O 1º Congresso Metodista aconteceu em 1996 com apresentação de 53 

trabalhos. A iniciativa resultou em congressos e jornadas anuais até 2000. Em 

2001 e 2003 foram realizadas a 1ª e a 2ª Jornadas de Iniciação Científica 

separadamente do 5º Congresso. No ano de 2002, o Conselho Universitário 

concluiu que o Congresso Metodista poderia reunir 2 dos 3 eventos científicos 

realizados pela Instituição. Naquele ano foram realizados o 6º Congresso 

Metodista e o 4º Seminário de Extensão. 

 

Em 2006, o III Seminário PIBIC/Umesp de Pesquisa passou a integrar o 

Congresso Metodista, tornando o evento um marco para a efetiva troca de 

conhecimentos entre jovens e experientes pesquisadores, e em 2014 foi 

integrado o I Seminário PIBITI/UMESP de Pesquisa. 

 

O evento vem crescendo, diversificando e ampliando fronteiras ao longo 

dos anos, tudo isso graças à ativa participação de discentes e docentes. Em 

2022, a Universidade Metodista de São Paulo realizará seu XXIV Congresso de 

Iniciação e Produção Científica, contendo apresentações de trabalhos, Seminário 

de Extensão, PIBIC, entre outros. 



Público-Alvo 

 
O Congresso de Iniciação e Produção Científica visa à participação de discentes 

de graduação, pós-graduação, professores e pesquisadores interessados em 

divulgar suas pesquisas científicas dentro das respectivas áreas de 

conhecimento. 

 
Tema central do Congresso 

 
O tema a ser desenvolvido no ano de 2022 será: Democracia, Diversidade, 

Inclusão e dignidade da vida: Educação para uma cultura de paz  

 

Inscrições para monitoria voluntária 
 
Do dia 12 de setembro ao dia 30 de setembro estarão abertas as inscrições 

para monitoria voluntária no Congresso Metodista. As inscrições devem ser 

realizadas por meio do preenchimento de formulário on-line. Para acessar o 

formulário CLIQUE AQUI   

 

 

Informações de Trabalhos 
 
Os trabalhos deverão seguir as seguintes diretrizes para serem aceitos: 

 

· O título do trabalho deve ser objetivo e informativo, não contendo 

abreviaturas; 

 

· Os trabalhos aceitos não serão revisados e serão apresentados na forma como 

foram submetidos, sendo de exclusiva responsabilidade dos autores a correta 

redação; 

 

· O autor receberá um e-mail informando a aprovação do seu resumo até a data 

proposta; 

 

· Nome de todos os autores, instituição e e-mail. Não há limite para o número 

de autores. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDvBbeGt0IgheVWGa07qiGNVAoBWSic96lTcEuG2z8ndFJMw/viewform?usp=sf_link


· TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, utilizando fonte Arial, corpo 14,  com no 

máximo até 20 palavras 

 

· Resumo de 2000 a 4000 caracteres (incluindo espaços) 
 

· Palavras-chave: mínimo 3, máximo 5 
 

· Deve ser empregada fonte Times New Roman, tamanho 12, exceto no título 

(onde será utilizado fonte Arial, corpo 14) e justificado. O espaçamento entre as 

linhas deverá ser simples. As citações de artigos no texto devem seguir as normas 

ABNT. 

 
 

Não serão aceitos 

 
Os trabalhos que não seguirem qualquer dos requisitos serão rejeitados, ou seja, 

não serão aceitos: 

 

- Trabalhos sem a formatação solicitada; 

 
- Trabalhos com os caracteres inferiores a 2000; 

 
- Simples descrição de projeto; 

 
- Trabalho sem revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e de dados 

da pesquisa. 

 
Prazos 

1. As inscrições devem ser realizadas de 01 de agosto até 11 de 

setembro. 

2. As avaliações devem ser realizadas até 16 de Setembro.



 

Programas Complementares 

 
- XXIV Congresso de Iniciação e Produção Científica 

 
- XXIV Seminário de Extensão da Metodista 

 
- XIX Seminário PIBIC/UMESP de Pesquisa 

 

 
Datas do Congresso 

 
25 e 26 de outubro de 2022. 

 
 

 
Requisitos para submissão 

 
 

 
A submissão deve ser realizada até o dia 11 de Setembro e os trabalhos 

devem  seguir obrigatoriamente as diretrizes para serem aceitos: 

 

 
· Nome completo de todos os autores, seguidos pelos seus e-mails; 

· Não há limite para número de autores; 

· Curso, período e instituição de ensino; 

· O título do trabalho deve estar em letras maiúsculas, utilizando fonte       Arial, 

corpo 14, com no máximo até 20 palavras; 

· Resumo de 2000 a 4000 caracteres (incluindo espaços); 

· Palavras-chave: mínimo 3, máximo 5; 



· Os trabalhos devem conter: Título, Introdução, Objetivos, Material ou 

Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências. 

·  Deve ser empregada fonte Times New Roman, tamanho 12, exceto no título e 

justificado. O espaçamento entre as linhas deverá ser simples. As citações de 

artigos no texto devem seguir as normas ABNT 

 
Inscrições de Trabalhos 

 
· Os trabalhos científicos devem cumprir as normas e estarem inscritos no 

formulário online, para inscrever seu trabalho CLIQUE AQUI. 

 

· Todos os autores devem estar inscritos no Congresso até o encerramento  das 

inscrições; 

 
 
 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
- Os links das apresentações de trabalho serão enviados para o e-mail do autor 

do trabalho,  dentro do prazo proposto; 

 

- Os trabalhos deverão estar no formato PDF/PowerPoint para apresentação o        nline

http://www.metodista.br/congressos-cientificos/index.php/Congresso2022/index/login


APRESENTAÇÃO 

 
A confecção da apresentação em PowerPoint/PDF é de exclusiva 

responsabilidade dos autores; 

 
A estrutura deve conter: 

 
- Título, nome dos autores e e-mail, logo da Instituição; 

 
- Seguir a estrutura para cada tipo de trabalho científico: 

 
 

 

Relato de 
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Literatura 

Produção Original 
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caso 

 

Discussão 

Conclusão 

Referências 
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Título 
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- O autor terá 15 minutos para apresentar seu trabalho, sendo 5 destinados para 

perguntas dos avaliadores. 

 

CERTIFICADOS 

 
 

O certificado referente a apresentação do trabalho científico será emitido no 

nome do autor e dos demais autores e será enviado no e-mail informado na 

inscrição. 

 

 
Programação oficial 

 
A programação oficial do XXIV Congresso de Iniciação e Produção Científica 

será divulgada no dia 3 de outubro no site da Universidade Metodista de São 

Paulo. 

 
 
Local 

 
Os trabalhos do Congresso Metodista serão apresentados na modalidade on-
line pela plataforma Microsoft Teams. Mesas redondas, palestras e seminários 
ocorrerão na modalidade presencial. 

 

 

http://portal.metodista.br/comunicar-erros?pagina-onde-o-problema-foi-encontrado=http://portal.metodista.br/congresso-metodista/2021/apresentacao
http://portal.metodista.br/comunicar-erros?pagina-onde-o-problema-foi-encontrado=http://portal.metodista.br/congresso-metodista/2021/apresentacao

