
SEMANA DO CONHECIMENTO 2014

XXIII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR COLTEC/PRPq

Pró-Reitoria de Pesquisa 

INSCRIÇÕES DE 07 A 29 DE AGOSTO DE 2014

Site Semana do Conhecimento:  https://www.ufmg.br/conhecimentoecultura 

1. Orientações Semana de Iniciação Científica 2014

Os alunos de Iniciação Científica deverão submeter um resumo/inscrição por projeto vinculados
a cada programa de iniciação científica relacionados abaixo:

• Edital 01/2013 - Programa de Auxílio a Doutores Recém-Contratados

• Edital 04/2013 – PIBIC/CNPQ

• Edital 04/2013 - PROBIC/FAPEMIG

• Edital 06/2013 - Mestres em Doutoramento

• Edital 07/2013 - PIBIC AF/CNPQ

• Edital 08/2013 – PIBITI/CNPQ

• Edital 09/2013 - Programa de IC Museu de História Natural e Jardim Botânico

• Edital 10/2013 - Programa de IC CASU

• Edital 15/2013 - BIC Júnior/FAPEMIG

• Edital 12/2012 - PIBIC EM/CNPQ

• Programa Jovens Talentos Para a Ciência / CAPES

• Programa de Iniciação Científica Voluntária – alunos que iniciaram o projeto no período
de 01/08/2013 a 31/03/2014.  

É  permitido  que  alunos  participantes  de  outros  Projetos  de  Iniciação  Científica  submetam
resumo para apresentação na XXIII Semana de Iniciação Científica na UFMG.

Os bolsistas devemestar presentes durante a exposição de seus trabalhos e se apresentar como
tais no momento da avaliação.
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Todo bolsista de iniciação científica deve, necessariamente, ser o autor principal de pelo menos
um resumo.

Durante a apresentação é necessária a presença constante de, no mínimo, um dos autores, para
atender  ao  público  interessado.  É  obrigatório  que  o  nome  do(s)  autor(es)-apresentador(es)
conste(m) no resumo enviado.

O pôster somente deve ser retirado após o término da sessão.

Todos  os  resumos  contemplados  com  Relevância  Acadêmica  nas  unidades  serão
apresentados na forma de pôster  para os  avaliadores  externos  à  UFMG no saguão da
Reitoria.  O  estudante  deve  fazer  uma  apresentação  oral  de  10  minutos  sobre  a  sua
pesquisa.

2. Da Inscrição de Resumos

O aluno deverá:

1. Inscrever  o  resumo  no  sistema  de  inscrição  da  Semana  do  Conhecimento
(pitagoras.prpq.ufmg.br).

2. Elaborar pôsteres e/ou material para apresentação oral nas unidades conforme orientações
dos NAPq ou órgãos equivalentes.

3. Aos alunos selecionados para apresentação no saguão da Reitoria compete a elaboração
de pôsteres conforme as normas citadas no ítem 3, deste documento.

OBSERVAÇÃO:

• Será vedado a inscrição de mais de 1 (um) resumo por projeto de pesquisa em cada
EDITAL.

• Será permitida uma inscrição por projeto em cada Edital  obrigatório  da PRPq.
Todos os autores serão certificados, desde que devidamente inscritos no momento
da submissão do resumo.

• Os  certificados  serão  emitidos  no  próprio  sistema  de  inscrição  da  Semana  do
Conhecimento.

• Após aprovação dos resumos, não serão permitidas alterações. 
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INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHO

AS INSCRIÇÕES SERÃO DE 07/08/2014 A 29/08/2014

Para  inscrição os  trabalhos  deverão  ser  apresentados  em  forma  de  resumo  de,  no
máximo 1000 caracteres para Introdução e Objetivos, 500 caracteres para Metodologia e 1000
caracteres para Resultados Parciais ou Finais, bem como a indicação das palavras-chave (200
caracteres).

-1º Passo:
Acessar  o  endereço: pitagoras.prpq.ufmg.br   (O  sistema  de  inscrição  deve  ser  acessado  no
navegador Mozilla Firefox atualizado)

• Clicar no evento desejado 

Página Principal:
Inserir login e senha (UFMG)
Clicar entrar

2º Passo: 
No menu EVENTOS, na coluna à esquerda, clicar em INSCRIÇÃO

3º Passo: 
Selecionar evento desejado
Clicar em INSCREVER

4º Passo: 

Inserir Co-autores:
Clicar em INCLUIR CO-AUTORES EXTERNOS

Inserir o NOME DO CO-AUTOR, TIPO (Mestrando/graduando/técnico, etc) e INSTITUIÇÃO
DE ORIGEM 

Não é necessário inserir o nome do professor orientador e nem dos outros membros do
projeto cadastrados no sistema de fomento da PRPq no mesmo Edital de participação do
responsável pela inscrição.

Dados do Trabalho:

Inserir título (até 250 caracteres com espaço) 

Inserir Introdução e Objetivos: máximo 1000 caracteres com espaço

Inserir Metodologia: máximo 500 caracteres com espaço

Inserir Resultados Parciais ou Finais: máximo 1000 caracteres com espaço

Inserir palavras chave – máximo 200 caracteres com espaço
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Instituições financiadoras/ parceiras – inserir se for o caso

Grupo de Pesquisa e Linhas de Pesquisa – inserir se for o caso

            
Observações:

No final do preenchimento do formulário o usuário deverá clicar no botão verde "SUBMETER
RESUMO".  Apenas após a mensagem “Submissão de Trabalho Realizada com Sucesso”  o
processo estará concluído.

Após a  submissão  do trabalho,  é  enviado  um e-mail  para  o  bolsista  com a confirmação  de
inscrição e um e-mail para o orientador avaliar o trabalho do seu bolsista.

3. Instruções para elaboração do pôster

a) Dimensões do pôster:
largura: 60cm
altura: 90cm

b) O pôster deve conter:

- logomarca da UFMG;

- título idêntico ao do resumo submetido;

- nomes dos autores (máximo de 6 autores), e-mail do autor para correspondência e do orientador
(departamento do orientador);

- introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão; conclusões.

As referências bibliográficas devem ser disponibilizadas em documento à parte, para consulta
dos avaliadores;

- informar a instituição de fomento e a modalidade da bolsa, se houver;

- identificar “Trabalho de Iniciação Científica” ou “Trabalho de Iniciação Científica – Programa
BIC Júnior”.

c) O pôster deve:

- ter clareza;

- utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis;

-  organizar  as  informações  de  modo  a  que  as  ideias  centrais  do  trabalho  sejam facilmente
compreendidas;
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- o texto do pôster deve ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. Sugere-se o uso da
fonte Arial tamanho 20 no corpo do texto, tamanho 32 para título e 28 para nome dos autores.

d) É proibida a apresentação por terceiros que não sejam autores.

4. Local e data

As apresentações  serão realizadas  nas  unidades  da UFMG nos dias 13 e  14 de outubro.  Os
trabalhos  contemplados  com Relevância  Acadêmica  deverão ser  apresentados no formato  de
Pôster, no Saguão da Reitoria, no dia 17 de outubro. Para cada pôster estará reservado um espaço
identificado com o nome e o título do trabalho.

5. Certificados

O certificado de participação dos autores estará disponível no Sistema de Inscrição do aluno após
o encerramento da Semana do Conhecimento 2014.

Os trabalhos que não forem apresentados nas unidades durante a Semana do Conhecimento não
serão certificados. A apresentação de trabalhos por terceiros não serão certificados.

b) A PRPq está isenta da obrigatoriedade da entrega do certificado se:

- o pôster estiver fixado em data ou espaço diferente da programação;

- o autor não estiver presente ao lado do pôster para a divulgação do trabalho;

- o autor permanecer apenas parte do tempo da sessão;

- nenhum dos autores vinculados aos Programas gerenciados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e que
conste no resumo estiverem presentes.

Diretoria de Fomento
Pró-Reitoria de Pesquisa /2014
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