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SEMANA DO CONHECIMENTO 2017

XXVI SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

VII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR PRPq

Pró-Reitoria de Pesquisa 

ORIENTAÇÕES GERAIS

INSCRIÇÕES de 21/AGOSTO a 18/SETEMBRO/2017

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

1. Orientações Semana de Iniciação Científica 2017

1.1. Alunos  de Iniciação  Científica,  participantes  de  projetos  vinculados aos  programas  relacionados
abaixo, deverão submeter um resumo:

 Edital 01/2016 – PIBIC/CNPQ
 Edital 01/2016 - PROBIC/FAPEMIG
 Edital 01/2016 - PIBIC AF/CNPQ
 Edital 02/2016 – PIBITI/CNPQ
 Edital 06/2016 - BIC Júnior/FAPEMIG
 Edital 03/2016 - PIBIC EM/CNPQ
 Edital 05/2016 – Programa de Auxílio a Doutores Recém-Contratados (ADRC) – bolsas de IC

iniciadas até 30 de abril de 2017.
 Programa de Iniciação Científica Voluntária – alunos que  encerraram o projeto no período de

01/04/2016 a 31/07/2017. 

 Edital 07/2016 - Programa de IC Rede de Museus – PROEX/PRPq (apresentação facultativa)

1.2. É  permitida a  submissão  de  um  resumo  por  estudante  de  graduação  ou  ensino  médio  para
apresentação na XXVI Semana de Iniciação Científica  na UFMG e VII  Seminário de Iniciação
Científica Júnior, respectivamente, participantes de projetos de pesquisa na UFMG.

1.3. Estudantes externos à UFMG poderão se inscrever somente se participantes de edital obrigatório,
conforme item 1.1.

1.4. Todo bolsista de iniciação científica deve, necessariamente, ser o autor principal do resumo.

1.5. Somente  o  autor  do  trabalho  poderá  fazer  a  apresentação  do mesmo e  sua presença  deverá  ser
constante para atender ao público interessado. 

1.6. O pôster somente pode ser retirado após o término da sessão.

https://www.ufmg.br/semanadoconhecimento
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1.7. Todos os resumos contemplados com Relevância Acadêmica nas unidades serão apresentados na

forma de pôster para os avaliadores externos à UFMG na PRAÇA DE SERVIÇOS, no dia 19 de
outubro, de 14h às 17h.

Atenção:  Os  bolsistas  do  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  Científica  em
Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação  –  PIBITI  /  CNPq,  Edital  02/2016,  farão  única
apresentação dos trabalhos no dia 19/10/2017, a partir das 14 horas, na PRAÇA DE SERVIÇOS.

2. Da Inscrição de Resumos

2.1. O estudante deverá:

2.1.1. Inscrever  o  resumo  no  sistema  de  inscrição  da  Semana  do  Conhecimento
(https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/pesquisa), conforme procedimento descrito no Anexo I.

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

2.1.3. Os  estudantes  selecionados  para  apresentação  na  PRAÇA DE  SERVIÇOS deverão  elaborar
pôsteres conforme as normas citadas no Anexo II.

2.2. Após aprovação dos resumos, não serão permitidas alterações. 

2.3. É responsabilidade do autor a correta digitação de nomes de co-autores no momento da inscrição.

2.4. Os  certificados  para  os  autores  que  apresentaram seus  trabalhos  serão  emitidos  no  sistema  de
inscrição da Semana do Conhecimento.

Diretoria de Fomento

Pró-Reitoria de Pesquisa/UFMG

https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/pesquisa
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ANEXO I

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHO

PERÍODO: 21/08/2017 A 18/09/2017

Para  inscrição,  os  trabalhos  deverão  ser  apresentados  em forma  de  resumo  com no  máximo,  3000
caracteres em texto único, além da indicação das palavras-chave (200 caracteres).

1º Passo:

Acessar o endereço: https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/pesquisa (O sistema de inscrição deve ser
acessado no navegador Mozilla Firefox atualizado)
Página Principal:
Inserir login e senha (Minha UFMG)
Clicar entrar

2º Passo: 

No menu EVENTOS, clicar em INSCRIÇÃO

3º Passo: 

Selecionar evento desejado
Clicar em INSCREVER RESUMO

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 
Obs: Não é necessário inserir o nome do professor orientador e nem do próprio autor novamente,
os nomes do autor e orientador são inseridos automaticamente pelo sistema.

Dados do Trabalho:
Inserir título (até 250 caracteres com espaço) 
Inserir  Resumo contendo  informações  sobre  motivação  e  relevância  do  tema,  metodologia  utilizada,
resultados e principais conclusões, em texto único com até 3000 (três mil) caracteres com espaço.
Inserir palavras chave – máximo 200 caracteres com espaço
Instituições financiadoras/ parceiras – inserir se for o caso
Grupo de Pesquisa e Linhas de Pesquisa

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 uma mensagem para o bolsista com a confirmação de inscrição
e uma mensagem para o orientador solicitando que avalie o trabalho de seu bolsista.
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ANEXO II

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE POSTER

1. Dimensões

1.1. O pôster deverá ter largura de 60cm e altura de 90cm

1.2. Recomenda-se que o aluno organize as ideias centrais de modo que o trabalho seja facilmente
compreendido; o texto e as figuras do pôster devem ser legíveis a uma distância de pelo menos 2
metros. 

1.3. Sugere-se o uso da fonte Arial tamanho 20 no corpo do texto, tamanho 32 para título e 28 para
nome dos autores.

2. O pôster deve apresentar:

2.1. O número de inscrição do resumo;

2.2. título  idêntico  ao  do  resumo  submetido;  nomes  dos  autores,  e-mail  do  autor  para
correspondência e do orientador (departamento do orientador); introdução, objetivos, material e
métodos, resultados e conclusão. As referências bibliográficas podem ser disponibilizadas em
documento à parte, para consulta pelos avaliadores;

2.3. logomarca da UFMG e identificação da instituição de fomento;

2.4. identificação da modalidade de bolsa à qual o trabalho está vinculado: “Trabalho de Iniciação
Científica (PIBIC; PIBIC-AF; PROBIC; IC Voluntária) ou “Programa IC Rede de Museus” ou
“Trabalho de Iniciação Tecnológica (PIBITI)” ou “Trabalho de Iniciação Científica – Programa
PIC Júnior”.

2.5. Recomenda-se  a  utilizar  o  template  para  pôsteres  disponível  no  site
https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/pesquisa) .

3. Local e data das apresentações

3.1. As apresentações serão realizadas nas unidades da UFMG entre os dias 09 a 11 de outubro de
2017, devendo ser confirmado no NAPq da unidade. 

3.2. Os trabalhos contemplados com Relevância Acadêmica deverão ser apresentados no formato de
Pôster,  na  PRAÇA DE SERVIÇOS,  no dia  19 de outubro,  a  partir  das  14 horas  em local
especialmente reservado.

4. Certificado

4.1. O certificado de participação dos autores que apresentarem pôsteres estará disponível no Sistema
de Inscrição (https://www.ufmg.br/semanadoconhecimento  ) do aluno após o encerramento da
Semana do Conhecimento 2017.

4.2. Não serão fornecidos certificados se:

4.2.1. - o pôster for afixado em data ou espaço diferente da programação;

4.2.2. - o autor não apresentar seu trabalho para a comissão avaliadora.

https://www.ufmg.br/semanadoconhecimento
https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/pesquisa

