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NORMAS DO IV SEMINÁRIO DE  
INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO 

 
As apresentações dos estudantes do Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, 

Tecnológica e em Inovação da UFCAT farão parte das atividades do 3º Congresso de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Catalão (3º CEPEx-UFCAT) e ocorrerão dentro do 
IV Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação, no dia 10 de novembro 
de 2022.  

Os estudantes participantes do Programa de Iniciação Científica, Tecnológica e em 
Inovação (PROIP) da edição 2021-2022, devem, obrigatoriamente, apresentar seus relatórios 
finais. O seminário acontecerá de forma presencial e todos os detalhes, normas e arquivos 
encontram-se na sua página da Internet: https://cppg.catalao.ufg.br/p/42893-iv-seminario-de-
iniciacao-a-pesquisa-cientifica-tecnologica-e-em-inovacao-ufcat-2022  
 
1. CATEGORIAS 
As apresentações incluem as seguintes categorias do PROIP, contemplando bolsistas e voluntários: 

• IC – Iniciação Científica: 
o PIBIC (Programa Institucional de Iniciação Científica). 
o PIBIC-AF (Programa Institucional de Iniciação Científica - Ações Afirmativas). 
o PIVIC (Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica). 

• IC-Jr – Iniciação Científica Júnior: 
o PIBIC-EM (Programa Institucional de Iniciação Científica - Ensino Médio). 
o PIBIC-EF (Programa Institucional de Iniciação Científica - Ensino Fundamental). 

• IT – Iniciação Tecnológica: 
o PIBITI (Programa Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação). 
o PIVITI (Programa Institucional Voluntário de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação). 
 
2. OBJETIVOS 

• Divulgar os resultados dos planos de trabalho desenvolvidos no âmbito do PROIP, por 
estudantes da UFCAT, no período de 01 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022; 

• Promover a avaliação dos resultados dos planos vinculados a todas as categorias (item 1) do 
PROIP; 

• Promover o intercâmbio entre os estudantes de ensino fundamental, ensino médio e 
graduação que participam de projetos de pesquisa na UFCAT no âmbito do PROIP. 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS 

• O IV Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação é gratuito e 
ocorrerá de forma presencial nas dependências da UFCAT. 

• O seminário é aberto para a participação de outras instituições de ensino básico, tecnológico 
e superior, professores da rede pública e privada do ensino básico e tecnológico, além de 
pesquisadores (docentes, graduados, mestres e doutores), estudantes de graduação e pós-
graduação, técnicos-administrativos e estudantes do ensino fundamental e médio.  
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• A inscrição no seminário é obrigatória para todas as categorias (item 1) do PROIP. 
• A inscrição se dará pela página do 3º CEPEx-UFCAT. 

o Estudantes vinculados ao PROIP na edição 2021-2022 inscrevem-se COM 
apresentação de trabalho (os resultados de seu plano de trabalho). 

o No formulário de inscrição, o estudante deverá realizar a submissão das informações 
e dos arquivos associado ao seu plano de trabalho. É preciso ainda identificar a 
modalidade/categoria do seu plano de trabalho: 

§ Iniciação Científica (PIBIC / voluntário). 
§ Iniciação Científica – Ações Afirmativas (PIBIC-AF / voluntário). 
§ Iniciação Científica – Ensino Médio (PIBIC-EM / voluntário). 
§ Iniciação Científica – Ensino Fundamental (PIBIC-EF / voluntário). 
§ Iniciação Tecnológica (PIBITI / voluntário). 
 

o Prazo limite para efetuar a inscrição: até 11/09/2022. 
 

• Orientadores e demais participantes inscrevem-se SEM apresentação de trabalho, em uma 
das opções disponível no 3º CEPEx-UFCAT. 

• A comissão organizadora não se responsabiliza por problemas técnicos que possam ocorrer 
durante a inscrição. 

• Ao se inscrever, o estudante (e orientador/autores/coautores) confirma estar ciente e de 
acordo com as normas do seminário, além de concordarem e autorizarem o uso de sua 
imagem, voz e nome. 

• A Programação completa do seminário será publicada a partir de 17/10/2022 na sua página 
da Internet.  

 
4. SUBMISSÃO DE RESUMOS 

• No formulário de inscrição é importante cadastrar um endereço de e-mail válido, pois todas 
as comunicações referentes ao seminário serão feitas eletronicamente. 

• Além de preencher o campo resumo e demais informações no formulário de inscrição, o 
estudante deverá anexar o arquivo com o resumo (em formato .PDF) seguindo 
estritamente o modelo disponível na página do seminário. 

• O resumo (somente em português) deverá ser enviado pelo estudante em todas as 
modalidades/categorias (item 1) do PROIP. 

o O resumo deve apresentar de forma clara e concisa as principais informações sobre 
o problema, os objetivos, metodologia e resultados/produtos obtidos/esperados do 
trabalho. 

o O resumo deverá ser seguido de palavras-chaves, de acordo com o mínimo e máximo 
de palavras preestabelecidos. Caso haja outros autores do trabalho, deve-se adicioná-
los, informando nome, e-mail e filiação, limitando-se ao máximo de 9 (nove) coautores. 
Os orientadores deverão ser adicionados como coautores também. 

o O resumo deve conter entre 1800 e 3000 caracteres, excluindo-se o título, nome dos 
autores e palavras-chave. Não se deve citar referências ou incluir fórmulas no texto 
do resumo.  

• Deverá ser indicada a área temática (grande área de conhecimento) do seu plano trabalho, 
conforme está cadastrado no SIGAA (ciências agrárias; ciências biológicas; ciências da 
saúde; ciências exatas e da terra; ciências humanas; ciências sociais e aplicadas; 
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engenharias; linguística, letras e artes).  
• São obrigatórias 3 (três) palavras-chaves com letra inicial maiúscula, separadas entre si 

por vírgula e finalizadas por ponto final. Evite utilizar palavras que constam no título. 
• Para bolsistas é obrigatório colocar os agradecimentos ao financiador (por exemplo, ao 

CNPq, a UFCAT, ou a agência que financiou a bolsa).  
• As informações exigidas no formulário de inscrição serão utilizadas para a elaboração dos 

Anais com os resumos e dos Certificados. A coordenação do seminário não se 
responsabilizará por certificados emitidos com nomes incompletos ou pela ausência 
de informações. 

• O orientador é o responsável pela revisão e aprovação do resumo e demais arquivos antes 
do seu envio pelo estudante. 

o Para os estudantes de IC-Jr, é responsabilidade do orientador assistir o estudante 
durante a sua inscrição e na preparação dos arquivos. 

• Inscrições que não atendam ao modelo de conteúdo/formatação poderão ser 
rejeitadas/devolvidas aos autores para ajustes. 

• O resumo não poderá ser enviado por e-mail, apenas através do formulário de inscrição. 
o As informações e arquivos submetidos no formulário de inscrição são de inteira 

responsabilidade dos autores/coautores. 
 
5. FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

• A apresentação é obrigatória para todos os estudantes com planos de trabalho (bolsistas e 
voluntários) no PROIP, edição 2021-2022.  

• A apresentação será de forma oral, com duração máxima de 10 minutos, seguida por 5 
minutos de arguição por avaliadores internos/externos, incluindo os demais presentes na sala. 

o É obrigatória a presença de todos os inscritos na sua sala durante as 
apresentações. 

o O orientador (ou um substituto/coorientador) do estudante deverá estar presente no 
momento da apresentação, pois, sua participação será considerada na avaliação e é 
condição para que o plano de trabalho seja indicado a premiação. 

• O estudante de IC e IT (PIBIC, PIBIC-AF, PIBITI, PIVIC e PIVITI) deverá anexar no formulário 
de inscrição, o arquivo da apresentação do seu trabalho (em formato .PDF). 

o O arquivo da apresentação deverá seguir o modelo disponível na página do 
seminário. 

• No caso de estudantes de IC-Jr (PIBIC-EM e PIBIC-EF), o estudante com o auxílio do 
orientador deverá enviar: ou o arquivo da apresentação através do formulário de 
inscrição; ou o vídeo da apresentação para o e-mail: pesquisa.propesq@ufcat.edu.br.  

o Ao estudante é facultado gravar um vídeo da sua apresentação, que será 
apresentado no dia do seminário. Neste caso não será preciso enviar o arquivo da 
apresentação. 

o É responsabilidade do orientador em conjunto com o estudante produzir o vídeo de 
até 7 minutos. 

o Após a apresentação do vídeo na sala, haverá 5 minutos de arguição pelos 
avaliadores internos/externos, incluindo os demais presentes na sala. 

• Todos os estudantes devem chegar com antecedência de pelo menos 15 minutos ao início 
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das apresentações na sala. As salas das apresentações estarão equipadas com um 
computador e data-show. 

 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE PREMIAÇÃO 

• Cada trabalho apresentado será avaliado por banca designada pelo Comitê Científico do 
seminário. A avaliação da apresentação observará a linguagem técnica utilizada, a 
capacidade de síntese e domínio do conteúdo, a sequência da apresentação, o tempo 
gasto na apresentação e a capacidade de argumentação durante a arguição.  

• As notas das avaliações serão utilizadas de subsídio pelo Comitê Científico a fim de premiar 
o(s) melhor(es) trabalho(s), quando houver, em cada grande área do conhecimento. 

• O Comitê ainda poderá indicar trabalhos dentro de cada grande área para receber uma 
menção honrosa. Os indicados serão anunciados em data posterior na página da Internet do 
seminário. 

 
7. CERTIFICADOS E ANAIS 

• Os certificados serão emitidos somente para os trabalhos efetivamente apresentados em 
data e horário estipulados. O certificado estará disponível na página da Internet do seminário. 

• Cabe ao estudante/orientador enviar aos demais participantes o certificado digital. 
• Os resumos dos trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do 3º CEPEx-UFCAT, a ser 

disponibilizado na página da Internet do seminário. 
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

• As informações sobre as salas de apresentação e horários das apresentações serão 
divulgadas na página da Internet do seminário.  

• A UFCAT não assumirá qualquer compromisso com relação às despesas decorrentes de 
quaisquer outros fatores, não previstos nestas normas, relacionados à participação no 
seminário. 

• Caso haja dúvidas referentes à escrita do resumo, apresentação, vídeo e certificados, deve-
se enviar um e-mail para a coordenação do seminário: pesquisa.propesq@ufcat.edu.br.   

• Casos omissos serão analisados pela comissão organizadora do seminário. 
• A programação preliminar do seminário está no Quadro abaixo: 

 
Horários Dia: 10/11/2022 

8:30 – 9:00 Palestra de Boas-Vindas 
9:00 – 9:45 Reunião entre o Comitê Externo e o Comitê Interno 

10:00 – 12:00 Seminário com apresentações distribuídas paralelamente nas salas 
12:00 – 14:00 Intervalo 
14:00 – 17:00 Seminário com apresentações distribuídas paralelamente nas salas 
17:00 – 18:00 Reunião entre o Comitê Externo e o Comitê Interno 

 
 


