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Celebrar a história é, certamente, reconhecer o projeto de Deus encarnado e concretizado 
nos projetos humanos. Se a história é uma continuidade vivente na qual o hoje nasce do 
ontem e floresce no amanhã, hoje a comunidade educativa do Claretiano – Centro 
Universitário vive e vibra todo o seu passado e o seu presente. Nesse sentido, a obra da qual 
cada um de vocês é parte, não é algo acabado, mas um projeto que continua sendo 
construído dia a dia, evoluindo e progredindo, com olhos voltados para a construção do 
futuro. 
 

Prezada Comunidade Educativa, 
 
Chegamos a um momento de singular alegria na história de nossa Comunidade Educativa. Em 27 de maio de 
2020, o Claretiano – Centro Universitário completará 50 anos de oferta do primeiro curso em nível de Ensino 
Superior.  

Acompanhando as últimas décadas de evolução e aperfeiçoamento, a perspectiva de geração de 
conhecimento no contexto da Instituição vem crescendo, significativamente, nos últimos anos. Com a 
expansão da educação claretiana no Brasil e no exterior, o Claretiano vem ampliando as fronteiras da difusão 
da ciência e da cultura, estendendo seu alcance em escala planetária.  

Exceto nos contextos em que a internet ainda não é uma realidade acessível à sociedade, o Ensino Superior e 
a informação especializada perpassam lares e pessoas dos mais diversos níveis e identidades culturais. Nesse 
espírito, o Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC), que em 2019 chega à sua décima 
segunda edição, reafirma os princípios e a missão institucionais, que, dentre outras coisas, consistem em 
formar para “a investigação da verdade”; não de maneira redutora, mas agregando o olhar humanista que nos 
desafia ao “compromisso com a ética” e com a “formação integral” do homem. 

Em 2019 o ENCIC será ampliado, passando a envolver alunos e egressos dos cursos de graduação presencial 
das Unidades Claretianas. Desta forma, eventos como o ENIC (Batatais/SP) e CONCIC (Rio Claro/SP), serão 
incorporados ao ENCIC, tendo-se um único encontro de iniciação científica para todo o Claretiano – Rede de 
Educação. 

Enquanto preparamos o evento deste ano, com previsão de realização entre os meses de agosto e setembro, 
antecipamos algumas orientações para que vocês possam planejar e elaborar os resumos dos trabalhos, 
juntamente com seus Professores e Tutores, com a tranquilidade necessária.  

 
Um fraterno abraço! 
 
Prof. Me. Rafael Archanjo 
Coordenador Geral de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão 
Claretiano – Rede de Educação 
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1. QUEM PODE PARTICIPAR DO ENCIC? 
O ENCIC é destinado a alunos, egressos, professores, tutores, coordenadores, corpo técnico-
administrativo do Claretiano - Rede de Educação, bem como a alunos e ex-alunos de outras 
Instituições e interessados da comunidade externa. Embora o evento priorize a Comunidade 
Educativa Claretiana, é uma extensão à sociedade, promovendo a socialização de debates 
acadêmicos e a integração com os diversos setores que buscam conhecimento especializado. 
 
 
2. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO  
Há duas maneiras de participar do ENCIC. Uma delas é a participação enquanto ouvinte, da 
programação ofertada: palestras, mesas redondas, oficinas, worshops, apresentações 
culturais. A outra é a participação como autor e coautor de trabalho(s). 
 
 
3. PARTICIPAÇÃO COMO AUTOR DE TRABALHO 
A participação como autor de trabalhos compreende três modalidades distintas. São elas: 
 

a) Apresentação em formato de PÔSTER. 
Descrição: apresentação presencial, no respectivo polo ou unidade, com pôster 
impresso. 
 
b) Apresentação em formato de COMUNICAÇÃO ORAL.  
Descrição: apresentação presencial, no respectivo polo ou unidade, por meio de 
apresentação oral com apoio de slides. 
 
c) Apresentação em formato de COMUNICAÇÃO ORAL A DISTÂNCIA (ASSÍNCRONA). 
Descrição: apresentação realizada por meio de gravação de vídeo, disponível 
somente para alunos de “presencialidade online”, alunos vinculados a polos da 
instituição que não oferecerão atividades presenciais no evento, e alunos de outras 
instituições que residem nas cidades que não contarão com programação 
presencial. 

 
3. ABORDAGENS TEMÁTICAS 
3.1 No ENCIC, não há restrição temática. Todavia, os trabalhos elaborados por alunos da 
instituição deverão abordar temas pertinentes ao universo do curso. 
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3.2 Trabalhos apresentados por alunos ou pesquisadores de outras instituições não 
necessitam estabelecer vínculo com os campos de estudo dos cursos oferecidos pelo 
claretiano – centro universitário. 

 
3.3 Resultados parciais do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou, mesmo o próprio TCC, 
poderão ser apresentados. 
 
 
4. LIMITE DE PARTICIPANTES E LIMITE DE TRABALHOS 
3.1 Cada trabalho poderá conter no máximo cinco (05) autores, mais um (01) orientador, 
caso haja.  
 
3.2 Cada autor(a) poderá participar de um número máximo de cinco (05) trabalhos.  
 
Parágrafo único – Professores e Tutores do Claretiano – Centro Universitário não têm limite 
de participação. 

 
 
4. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RESUMOS 
4.1 Os trabalhos devem ser editados em "Word for Windows", fonte "Calibri", espaço simples, 
respeitando-se a seguinte configuração de página: folha A4 (210 x 297 mm) com margens 
superior e inferior de 2,5 cm, direita e esquerda de 3 cm, sendo que: 
 
4.2 Na primeira linha, deve constar o TÍTULO DO TRABALHO em LETRAS MAIÚSCULAS, 
centralizado, em negrito, fonte tamanho 12. 
 
4.3 Na segunda linha, digite o NOME COMPLETO DO(S) AUTOR(ES), sem abreviatura, com 
iniciais em maiúsculas, fonte tamanho 10.  
 
4.4 Na terceira linha, deve constar, por extenso e com iniciais em maiúsculas, o NOME DA 
INSTITUIÇÃO a qual pertence(m) o(s) autor(es), com fonte tamanho 10;  
 
4.5 Pule uma linha e digite o texto do resumo propriamente dito.  

 
4.6 O resumo deve ter entre 100 e 500 palavras em texto corrido (parágrafo único). No corpo 
do texto, o espacejamento deverá ser simples, fonte tamanho 10. 



 

4 

 

 
4.7 O resumo deve conter: “INTRODUÇÃO” (“apresentação do tema” incluindo “justificativa” 
e “objetivo”), “METODOLOGIA” (ou “materiais e métodos”), “RESULTADOS e “DISCUSSÃO” 
(ou “desenvolvimento”) e “CONCLUSÃO” (ou “considerações finais”), em texto corrido (sem 
tópicos), de acordo com o desenho do estudo realizado. 
 
4.8 Citações diretas ou indiretas, referências, gráficos e figuras não deverão integrar o 
resumo. 
 

Dúvidas sobre a elaboração de trabalhos? Escreva para: 
 

Inaiê Cordeiro -   pesquisa1@claretiano.edu.br 
 

Thaís Chiocca -  pesquisa@claretiano.edu.br 
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