INFORMAÇÕES E REGRAS PARA O XVII ENPEX 2017
O EVENTO
O Encontro de Pesquisa, Ensino e Extensão é um evento científico promovido pelo Centro
Universitário Toledo Araçatuba – UNITOLEDO que está completando sua 17º edição em 2017.
Este ano o evento, que é indexado através do ISSN 1983-6503, ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de
novembro nas instalações do UNITOLEDO.
OBJETIVOS
Promover a pesquisa e extensão fomentando a discussão sobre diversos assuntos de interesse
acadêmico e profissional.
PÚBLICO ALVO
Alunos, ex-alunos, acadêmicos e profissionais interessando na divulgação e discussão de suas
pesquisas científicas.
REGULAMENTO
1. A participação no XVII ENPEX se dará de duas formas:
1.1 na qualidade de ouvinte
1.2 na qualidade de comunicador (apresentação oral)
2. A inscrição é sempre individual.
2.1 Todos os autores de um mesmo trabalho devem inscrever-se individualmente
2.2 Os trabalhos em grupo estão limitados a cinco componentes por grupo
3. A inscrição como comunicador pode ser feita nas seguintes categorias:
3.1 Resumo Expandido. A inscrição nessa categoria deve conter Resumo Expandido com no
mínimo 5 páginas e no máximo 8 páginas, abordando:
a) capa (Título, Autores, Resumo, Palavras-Chave)
b) introdução,
c) objetivos,
d) metodologia,
e) resultados,
f) análises e discussões,
g) conclusões,
h) referências
3.2 Artigo Completo. A inscrição nessa categoria deve conter Artigo Completo com no mínimo 10
páginas e no máximo 15 páginas, abordando:
a) capa (Título, Autores, Resumo, Palavras-Chave)
b) introdução,
c) objetivos,
d) metodologia,
e) resultados,
f) análises e discussões,
g) conclusões,
h) referências
3.3 Pôster. A inscrição nessa categoria deve conter Pôster, abordando:

a) introdução,
b) objetivos,
c) metodologia,
d) resultados e conclusões,
e) referências
4. Para se inscrever:
4.1 Acesse o site do evento (http://www.toledo.br/enpex) e siga as instruções;
4.2 Pague a taxa de inscrição no atendimento da Secretaria Geral do UNITOLEDO ou no banco
autorizado;
4.3 O pagamento da taxa de inscrição refere-se à participação nas atividades do evento. Em caso de
desistência ou de não aceitação do trabalho pela comissão científica o valor não será restituído.
4.4 A confirmação da inscrição está condicionada ao pagamento da taxa de inscrição do evento.
5. Prazo limite para inscrição:
5.1 Comunicador data limite até 06/10/2017, exclusivamente no site do evento.
5.1 Ouvinte data limite até 31/10/2017, exclusivamente no site do evento.
6. Critérios para apresentação de Comunicações:
6.1 Cada comunicação terá 15 minutos para apresentação e 5 minutos para debate.
6.2 Os autores não terão direito à escolha de horários e turnos de apresentação.
6.3 Os trabalhos enviados fora das normas serão automaticamente rejeitados.
6.4 Os trabalhos rejeitados não poderão ser reenviados.
6.5 É necessária a apresentação do trabalho para constar nos Anais do evento.
6.6 É necessária a apresentação dos autores de trabalho para obter o certificado.
6.7 É necessária a presença dos ouvintes para obter o certificado.
6.8 Os autores receberão apenas o certificado como autores de trabalho desde que siga as regras
estabelecidas.
6.9 Os ouvintes receberão apenas o certificado como ouvintes de trabalho desde que siga as regras
estabelecidas.
7. Prêmio Jovem Pesquisador
7.1 Somente podem ser inscritos os trabalhos vinculados a grupos e linhas de pesquisa do
UNITOLEDO e alunos que participem de projetos de iniciação científica.
8. II Fórum de Metodologias Ativas
8.1 Somente podem ser inscritos os trabalhos vinculados a professores do UNITOLEDO ou
externos.
9. Revistas Científicas UNITOLEDO
9.1 Serão selecionados para cada uma das cinco revistas científicas do UNITOLEDO, quatorze
trabalhos mais relevantes, para que sejam revisados e submetidos para edições especiais.

INVESTIMENTO
ALUNOS UNITOLEDO
Até 30/09 – R$25,00
De 01/10 a 15/10 – R$35,00
De 16/10 a 31/10 – R$45,00
ALUNOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
Até 30/09 – R$40,00
De 01/10 a 15/10 – R$50,00
De 16/10 a 31/10 – R$60,00
PROFISSIONAIS
Até 30/09 – R$50,00
De 01/10 a 15/10 – R$60,00
De 16/10 a 31/10 – R$70,00
ÁREAS TEMÁTICAS
 Administração
 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Arquitetura e Urbanismo
 Biomedicina
 Ciências Contábeis
 Comunicação - Jornalismo
 Comunicação - Publicidade e Propaganda
 Design de Moda
 Design de Interiores
 Direito
 Estética e Cosmética
 Educação Física - Bacharelado
 Educação Física - Licenciatura
 Engenharia Agronômica
 Engenharia Civil
 Engenharia Elétrica
 Engenharia Química
 Engenharia Mecânica
 Engenharia Produção
 Fórum de Metodologias Ativas (apenas para professores)
 Farmácia
 Fisioterapia
 Gastronomia
 Gestão de Recursos Humanos
 História
 Iniciação Científica (apenas para alunos participantes de iniciação científica)
 Nutrição
 Pedagogia
DATAS IMPORTANTES
AÇÕES
Inscrição e Submissão dos trabalhos
Avaliação dos trabalhos
Pagamento das inscrições
Retorno dos trabalhos aprovados e agenda
Realização do evento

PERÍODO
06/09/17 à 06/10/17
07/10/17 à 07/11/17
06/09/17 à 31/10/17
10/11/17
16, 17 e 18/11/17
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ANA MARIA VALERETTO NICOLETTI
RODRIGO ALMEIDA
SÉRGIO RICARDO MAZINI
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Coordenador de Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária UNITOLEDO
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