EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS ICA JR
O Comitê Organizador do 57° Congresso Internacional de Americanistas (ICA 2021) faz saber
que estão abertos os prazos para submissão de propostas de trabalhos científicos em formato
de pôster para o ICA Júnior 2021, a serem apresentados em 18 de Julho de 2021, na Ciudad del
Este, Paraguai, nos termos do presente edital.
I - DO EVENTO ICA JR
O ICA Júnior compõe a programação do 57º Congresso Internacional de Americanistas a ser
realizado no dia 18 de Julho de 2021. O ICA Júnior será sediado na Universidad del Este (UNE),
localizada na Ciudad del Este, Paraguai.
O evento tem por finalidade promover a interação entre estudantes de graduação, interessados
e/ou participantes do ICA 2021. Trata-se de um espaço acadêmico para o desenvolvimento da
atividade de iniciação científica.
O ICA Júnior traz consigo a ideia de interculturalidade e troca de experiência entre os
participantes, promovendo debates acerca de fenômenos históricos e contemporâneos
relacionados aos 21 Eixos principais e Eixos inovadores do ICA.
II - DO CRONOGRAMA
19/09/2020 a 15/03/2021

Inscrições e submissão de pôster científico

16/03/2021 a 15/04/2021

Análise e Seleção

16/04/2021

Divulgação dos resultados

16/04/2021 a 30/04/2021

Pagamento (1º Lote)
R$ 80,00

Maio

Pagamento (2º Lote)
R$ 90,00

Junho

Pagamento (3º Lote)
R$ 100,00

III - DOS AUTORES E ORIENTADORES
1. Cada proposta de pôster poderá ter um número máximo de 2 (dois/duas) orientandos (as), e
um orientador.
2. Estão aptos para realizarem a submissão dos pôsteres como orientandos os estudantes de
cursos de Graduação, desde que comprovado seu vínculo com uma instituição de ensino
superior.
3. O orientador deverá ser necessariamente da mesma instituição de ensino no qual o orientando
está matriculado.
4. Os orientandos de pôster científico deverão possuir, no mínimo, 18 anos completos na data
do evento.
5. Cada proposta deverá indicar, além dos nomes dos autores, o nome do professor orientador,
o qual deve possuir titulação mínima de Mestre.
6. É facultado ao professor orientador a participação em mais de um trabalho submetido ao ICA
Junior 2021, sendo o limite máximo de 3 pôsteres por orientador.
7. A confirmação de cada orientando deverá ser realizada através do portal de inscrição, na área
restrita do participante, observando as datas presentes no cronograma.
8. Uma mesma pessoa somente poderá figurar como orientando em uma única proposta de
submissão de pôster científico.

IV - DA PREPARAÇÃO DO PÔSTER CIENTÍFICO
1. O formato do pôster deverá atender às dimensões de 90cm de largura x 1,20m de altura, em
acabamento de bastão e cordão, impresso em alta resolução.
2. O pôster deverá conter título em português e no segundo idioma a ser escolhido entre inglês,
francês e espanhol, obedecendo o tamanho 60 na fonte Times New Roman, alinhamento
centralizado, com letra em negrito espaçamento simples e letras maiúsculas. Havendo subtítulo,
este deverá obedecer o tamanho 60 na fonte Times New Roman, alinhamento centralizado, com
espaçamento simples e letras minúsculas.
3. O nome do(s) autor(es), bem como sua filiação institucional e qualificação deverão ser escritas
obedecendo o tamanho 36 na fonte Times New Roman, alinhamento justificado.
4. A introdução, desenvolvimento e conclusão deverão ser escritos obedecendo o tamanho 24
na fonte Times New Roman, alinhamento justificado e espaçamento simples.
5. A introdução do tema que deverá conter sua apresentação, principal tese e/ou objetivo da
pesquisa; problema, metodologia utilizada e sua relevância e justificativa.
6. O desenvolvimento deverá apresentar os principais argumentos da pesquisa e sua
fundamentação teórica.
7. A conclusão deverá apresentar os principais resultados, sejam parciais ou totais.
8. O design do pôster ficará a cargo do participante, desde que sejam observados os critérios
estabelecidos no template que será disponibilizado pela Comissão Organizadora do ICA 2021.
9. A não observância dos critérios e especificações acima dispostos acarretará na
desclassificação automática da respectiva proposta, excluindo, portanto, sua apreciação pelo
Comitê Científico.
10. Todos os orientandos serão responsáveis pela confecção e estruturação do respectivo
pôster científico para apresentação oral.
V - DA PROPOSTA DOS PÔSTERES
1. O (s) orientando (s) deverão submeter sua proposta de pôster científico no período
estabelecido no tópico 2 deste edital.
2. A submissão deverá ser realizada exclusivamente através do site oficial do evento, disponível
no
endereço
eletrônico
do
57º
Congresso
Internacional
de
Americanistas
https://ica2021.unicentro.br/, mediante ao preenchimento do cadastro no portal.
3. No ato de submissão o autor deverá indicar a respectiva área temática e grupo temático de
interesse, bem como o título da proposta.
4. Os eixos temáticos e linhas de pesquisa se encontram disponíveis através do sítio online
https://ica2021.unicentro.br/eixos-tematicos/.
5. A categoria temática do trabalho inscrito é a que ele será avaliado e concorrerá durante todo
o processo do Congresso, não podendo ser alterada posteriormente.
6. As propostas de pôster científico serão aceitas sob duas categorias: Concluído e Em
Andamento.
VI - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PÔSTER CIENTÍFICO
1. Os pôsteres científicos serão analisados por uma Comissão Científica específica definida
pela Comissão Organizadora do ICA 2021.
2. Os critérios para análise e seleção dos pôsteres científicos serão pautados por:
a. Critérios estéticos do pôster;
b. Coerência do tema em relação ao Eixo Temático e objetivo do Simpósio Temático;
c. Qualidade técnica e rigor científico;
d. Originalidade;
e. Linguagem científica.
3. As decisões da Comissão Científica serão absolutas, não cabendo recurso.
VII - DA APRESENTAÇÃO DO PÔSTER CIENTÍFICO
1. Os pôsteres deverão ser expostos, assim como apresentados oralmente no dia de realização
do ICA Junior 2021, em horário a ser estabelecido pela comissão organizadora do evento.

2. A impressão e o transporte do pôster serão de total responsabilidade do(s) orientandos(s).
3. As apresentações deverão ser realizadas na presença de avaliadores indicados pela
organização, sendo estas compostas por um tempo máximo de 10 minutos e mínimo de 6
minutos.
4. O (s) apresentador(es) vão dispor de um tempo extra de 5 minutos para responder, caso
existam questionamentos dos avaliadores ou do público presente.
5. Havendo dois autores, o tempo de apresentação poderá ser dividido entre eles.
6. O tempo destinado à apresentação deve ser cuidadosamente cumprido, pois atrasos podem
comprometer atividades posteriores.
7. O trabalho melhor avaliado será recompensado com um passeio na cidade de Foz do IguaçuPR, à escolha do Comitê Cultural do ICA 2021; caso o trabalho seja composto por dois
orientandos, ambos receberão tal premiação, inclusive o Orientador.
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A Chamada de Resumos realiza-se sob a responsabilidade do Comitê Científico do 57º
Congresso Internacional de Americanistas (ICA 2021): Foz do Iguaçu - Brasil, 2021, em
observação às normas deste Edital.
2. A Lista de trabalhos aceitos e os avisos relativos ao processo de seleção, à convocação e
eventuais comunicados serão publicados na página oficial do Congresso, pelo Comitê
Organizador.
3. Em caso de pôster científico em co-autoria, ambos os orientandos devem realizar o
pagamento.
4. Fica facultado o pagamento dos professores orientadores dos pôsteres científicos, devendo
efetuar o pagamento caso desejem o certificado de participação.
5. As informações relativas ao local e horário das apresentações dos trabalhos científicos e seus
respectivos
Eixos
Temáticos
serão
disponibilizadas
no
site
do
congresso
(ttps://ica2021.unicentro.br).
IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os orientandos serão responsáveis pelo preenchimento, no momento da inscrição, dos seus
respectivos dados e contatos atualizados, tendo em vista viabilizar possíveis comunicações a
serem realizadas pelo Comitê Organizador do ICA Júnior 2021.
2. Em caso de qualquer alteração nos dados ou contatos anteriormente informados no momento
da inscrição, os autores deverão informar ao Comitê Organizador do ICA Júnior 2021 através do
e-mail icajunior@gmail.com
3. Ao realizar a inscrição e a submissão dos trabalhos científicos, os autores declaram que estão
cientes e de acordo com as diretrizes e condições de organização, seleção e convocação
expressas no presente edital, mas sem se limitar a este, acerca das quais não poderão alegar
desconhecimento.
4. A Comissão Organizadora reserva-se o direito de resolver e decidir sobre os casos omissos,
duvidosos e eventuais acontecimentos não previstos neste edital.
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