
 

 

VII	Seminário	de	Iniciação	Científica	Júnior	
XXVI	Semana	do	Conhecimento	da	UFMG	

	
	
Caros	bolsistas	de	Iniciação	Científica	Júnior,	
	
Gostaria	de	convidá-los	para	o	VII	Seminário	de	Iniciação	Científica	Júnior	da	UFMG	a	ser	
realizado	 no	 dia	5	 de	 outubro	 de	 2017,	 de	09:30	 às	 17:00,	 no	Centro	 de	 Atividades	
Didáticas	I	(CAD1)	no	campus	Pampulha	da	UFMG.	Por	meio	desse	evento,	a	UFMG	reúne	
os	 alunos	de	Ensino	Médio	que	 são	bolsistas	de	 seu	Programa	 Institucional	de	Bolsas	de	
Iniciação	Científica	Júnior	para	apresentação	dos	trabalhos	de	iniciação	à	pesquisa	por	eles	
desenvolvidos	nos	campi	da	UFMG	em	Belo	Horizonte.1	Também	são	convidados	para	esse	
evento	 professores	 e	 diretores	 das	 escolas	 públicas	 que	 desejam	 conhecer	mais	 sobre	 o	
programa,	 bem	 como	 outros	 alunos	 de	 Ensino	 Médio,	 especialmente	 aqueles	 que	
participam	do	Programa	UFMG	Jovem.	
	
A	programação	do	VII	Seminário	de	Iniciação	Científica	Júnior	da	UFMG	será	a	seguinte:	
5	de	outubro	
09:30	–	Abertura	do	evento	e	mesa	redonda	no	Auditório	Principal	do	CAD1	
13:00-13:30	 –	 Organização	 dos	 pôsteres	 pelos	 bolsistas	 de	 Iniciação	 Científica	 Júnior	 no	
saguão	do	CAD1	
14:00-17:00	–	Apresentação	dos	trabalhos	pelos	bolsistas	no	saguão	do	CAD1	e	avaliação	
dos	mesmos	
	
19	de	outubro		
13:00-13:30	 –	 Organização	 dos	 pôsteres	 selecionados	 como	 Relevância	 Acadêmica2	 no	
saguão	do	CAD1	
14:00-17:00	 –	 Avaliação	 dos	 trabalhos	 selecionados	 como	 Relevância	 Acadêmica	 pelo	
Comitê	Externo	no	saguão	do	CAD1	
	
20	de	outubro	
14:00-17:00	 –	 Encerramento	 da	 Semana	 do	 Conhecimento	 e	 premiação	 no	 Auditório	 da	
Reitoria	
	
Aos	bolsistas	de	iniciação	científica	júnior,	seguem	as	seguintes	orientações:	

1) De	21	de	agosto	até	18	de	setembro	de	2017,	TODOS	os	bolsistas	deverão	submeter	
um	 resumo	 de	 seu	 trabalho	 pelo	 endereço	
https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/pesquisa/,	 conforme	 instruções	
disponíveis	no	Anexo	II.	

                                                
1	 Os	 alunos	 bolsistas	 de	 Iniciação	 Científica	 Júnior	 do	 campus	 de	 Montes	 Claros	 participarão	 das	 atividades	
programadas	pelo	Instituto	de	Ciências	Agrárias	(ICA)	nos	dias	10	e	11	de	outubro.	
2 Os	 autores	 dos	 trabalhos	 indicados	 como	 Relevância	 Acadêmica	 serão	 comunicados	 pela	 Pró-Reitoria	 de	
Pesquisa	até	o	dia	16	de	outubro. 



 

 

De	 acordo	 com	 as	 Normas	 e	 Procedimentos	 Gerais	
https://www.ufmg.br/prpq/images/editais/normas/normas_13_07_17.pdf,	 é	
obrigatória	a	participação	na	Semana	do	Conhecimento.	

2) Os	 resumos	 inscritos	 deverão	 ser	 aprovados	 pelo	 orientador	 até	 o	 dia	 20	 de	
setembro.	

3) Esses	bolsistas	deverão	comparecer	ao	evento	de	abertura	no	Auditório	principal	do	
CAD1,	 campus	Pampulha	da	UFMG,	no	dia	05/10	 as	09:30.	A	programação	do	VII	
Seminário	 segue	 no	 horário	 da	 tarde	 do	 mesmo	 dia	 com	 a	 apresentação	 dos	
pôsteres.	A	fixação	dos	pôsteres	deverá	ser	feita	até	às	13:30,	no	Hall	do	CAD1.	As	
informações	relativas	à	elaboração	do	pôster	estão	disponíveis	no	Anexo	III.	

4) Os	bolsistas	deverão	permanecer	na	área	destinada	aos	pôsteres	de	14:00	às	17:00.	
Recomenda-se	 que	 cada	 apresentação	 de	 trabalho	 ao	 público	 presente	 durante	 a	
tarde	ocorra	em	cerca	de	10	minutos,	incluindo	a	apresentação	para	os	avaliadores.	

5) Os	 autores	 de	 cada	 resumo	 devem,	 obrigatoriamente,	 apresentar	 seus	 trabalhos.	
Somente	os	autores	podem	apresentar	os	resumos	inscritos.	

6) Os	trabalhos	que	não	estiverem	acompanhados	de	seus	autores	não	serão	avaliados.	
Não	serão	avaliados	também	trabalhos	apresentados	por	coautores.	

7) Não	 serão	 emitidos	 certificados	 para	 os	 autores	 que	 não	 apresentarem	 seus	
trabalhos.	

8) Alguns	trabalhos	serão	escolhidos	para	apresentação	na	XXVI	Semana	de	Iniciação	
Científica	 a	 ser	 realizada	 no	 dia	 19/10/2017.	 Maiores	 informações	 sobre	 essa	
segunda	apresentação	serão	enviadas	oportunamente.	

9) Dúvidas	 poderão	 ser	 sanadas	 pelo	 telefone	 (31)3409-4037	 ou	 pelo	 endereço	
bic@prpq.ufmg.br.	
	

	
Atenciosamente,	
	

Prof.	Bruno	Otávio	Soares	Teixeira	
Diretor	de	Fomento	à	Pesquisa	

Pró-Reitoria	de	Pesquisa	da	UFMG	



 

 

ANEXO	I	–	Mapa	do	Campus	Pampulha	

	
	

	



 

 

ANEXO	II	

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	Coautores:	

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.	



 

 

ANEXO	III	

INSTRUÇÕES	PARA	ELABORAÇÃO	DE	PÔSTER	

1. Dimensões	

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

c. 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:	

a. O	número	de	inscrição	do	resumo;	
b. 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;	

c. logomarca	da	UFMG	e	identificação	da	instituição	de	fomento;	
d. identificação	da	modalidade	de	bolsa	à	qual	o	trabalho	está	vinculado:	“Trabalho	de	

Iniciação	Científica	–	Programa	Institucional	de	Bolsas	de	Iniciação	Científica	Júnior”/	
CNPq	ou	FAPEMIG.	

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

3. Local	e	data	das	apresentações	

a. As	apresentações	serão	realizadas	no	hall	do	CAD	1	da	UFMG	no	dia	05	de	outubro	de	
2017,	a	partir	das	14	horas.	Os	pôsteres	deverão	ser	fixados	às	13h30.		

b. Os	trabalhos	contemplados	com	Relevância	Acadêmica	deverão	ser	apresentados	
novamente,	no	CAD	1,	no	dia	19	de	outubro,	a	partir	das	14	horas.			

4. Certificado	

a. 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.	

b. Não	serão	fornecidos	certificados	se:	

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

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

 


