
NORMAS PARA O SEMINÁRIO DE 

INICIAÇÃO À PESQUISA

XXVIII Seminário IC e 

X Seminário IDTI - 2020

1. Objetivos

   O Seminário do Programa de Iniciação à Pesquisa (PIP) da UFG será online e ocorrerá no 

período de 21 a 23 de outubro de 2020, dentro do 17° CONPEEX.

  Promover a divulgação e avaliação dos trabalhos vinculados à iniciação científica e  

tecnológica desenvolvidos no período de agosto de 2019 a setembro de 2020.

2. Quem pode se inscrever

seminariopip.prpi.ufg.br .

3. Passo-a-passo

3.1. Inscrever-se no 17º CONPEEX, na modalidade "Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, 

Tecnológica e em Inovação" até o dia 25/9/2020.

3.2.  Fazer o pôster com as informações do trabalho/relatório final no formato PDF. 

3.3.  Gravar o vídeo sobre o trabalho e postar no Youtube (opcional). 

3.4.  Submeter o trabalho (pôster e vídeo) na plataforma do seminário (link) no período de 1º a 

10/10/2020.

3.5.  Participar da sessão virtual de apresentação do trabalho entre os dias 21 e 22 de outubro. 

4. Normas para submissão do trabalho

  Apenas os inscritos previamente no 17º CONPEEX (até o dia 25/9/2020) estarão aptos a 

submeter seus trabalhos no Seminário.  Para os participantes do PIP-UFG é obrigatório que o 

relatório final já tenha sido inserido no SIGAA.

  A participação dos estudantes vinculados ao PIP-UFG 2019/2020 é obrigatória. Outros          

alunos  de iniciação à pesquisa da UFG, fora do programa, incluindo aqueles vinculados ao 

PICME e PICME-OBMEP, podem também participar.

  A submissão dos trabalhos será realizada na plataforma específica do seminário  

4.1.  Pôster

Os resultados do trabalho, conforme o  relatório final, deverão ser organizados no formato  

https://seminariopip.prpi.ufg.br/


Cabeçalho:

O título em letras MAIÚSCULAS, deve ser o mesmo utilizado no relatório enviado ao SIGAA. 

Nome dos autores (por extenso), unidades acadêmicas, endereço eletrônico do primeiro 

autor e modalidade (IC, IT, ICJr, PIBIC, PIBIC-AF, PIBIC-EM, PIBIC-EF, PIBITI, OUTRAS 

MODALIDADES).

Conteúdo:

Apresentação, Metodologia, Resultados e discussão, Conclusão ou Considerações finais, 

Referências (incluir as 5 principais). 

4.2.  Vídeo

Um vídeo de no máximo 1 minuto deverá ser gravado, conforme orientações  , acessadas aqui

e postadas no YouTube.

O link do vídeo deverá ser inserido no momento da submissão do trabalho na plataforma do 

Seminário.

A inclusão do vídeo não é obrigatória, mas contribuirá positivamente para a divulgação da 

pesquisa na UFG.

4.3.  Submissão de resumos

Para os estudantes da edição 2019/2020, as informações referentes ao resumo serão 

extraídas automaticamente do relatório final no SIGAA.

Para os estudantes de iniciação à pesquisa fora do PIP-UFG, é necessário informar os 

seguintes itens:

Título

Resumo: deve conter a seguinte estrutura: Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados e 

Conclusão. Tamanho: até 2.500 caracteres, incluindo os espaços.

Palavras-chave: máximo 5 palavras, separadas por ponto-e-vírgula.

Orientador(a) (nome completo)

Co-autores (nomes completos, por extenso)

Grande área

5. Apresentação

5.1.   Os estudantes deverão ficar disponíveis para os questionamentos do avaliador, dos colegas 

que compartilham a mesma sala virtual e do público participante do 17º CONPEEX nas salas 

virtuais do Google Meet, durante o tempo previsto para sua apresentação.

de pôster digital, seguindo o modelo que pode ser  , contendo a seguinte acessado aqui

estrutura:

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Dicas_para_gravar_V%C3%ADdeo_PIP.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/MODELO_P%C3%94STER_Semin%C3%A1rioPIP.ppt


5.3.  É obrigatória a participação de todos os inscritos na sessão selecionada.

    Após aprovação da submissão do trabalho, o link para a sala estará disponível                        

5.5. O orientador do aluno ou seu substituto deverá estar presente no momento da 

apresentação. 

6. Indicação para premiação

6.1. Indicação para o Prêmio de Melhores Trabalhos de Iniciação à Pesquisa Científica, 

Tecnológica e em Inovação da UFG

     O reconhecimento do mérito acadêmico dos trabalhos será feito de duas formas:

Os avaliadores indicarão os melhores trabalhos de cada grande área do conhecimento 

(ciências agrárias; ciências biológicas; ciências da saúde; ciências exatas e da terra; ciências 

humanas; ciências sociais e aplicadas; engenharias; linguística, letras e artes) e, após o 

CONPEEX, os trabalhos indicados serão submetidos à avaliação pelo Comitê Gestor do PIP-

UFG, segundo critérios previamente divulgados, e os dois melhores trabalhos de cada 

grande área receberão o reconhecimento de mérito em reunião especial do CONSUNI – 

Conselho Universitário da UFG, que será realizada em Dezembro/2020.

6.2.  Os 10 melhores classificados pelos participantes do 17º CONPEEX

Os dez trabalhos melhores classificados pelos participantes do evento serão selecionados e 

participarão do Programa Mundo UFG que será realizado pela TV UFG.

6.3. Os indicados à Premiação UFG e os 10 melhores classificados pelo público serão anun-

ciados às 12h do dia 23/10/2020 (o link da live de encerramento será disponibilizado na 

plataforma do Seminário e na página do 17º. CONPEEX no dia 23/10/2020).

7. Certificados

7.1.  Os certificados de participação no CONPEEX serão enviados para o e-mail cadastrado 

durante a inscrição, a partir de dezembro de 2020 ou podem ser obtidos na opção “Certificados”, 

no menu do site.

7.2.  Os certificados de apresentação no Seminário de Iniciação à Pesquisa poderão ser obtidos 

diretamente na plataforma um dia após a apresentação.

na plataforma.

5.4.

5.2. As salas virtuais do Google Meet serão distribuídas em nove sessões (três sessões               

por período do dia), tendo cada sessão a duração de 1h30min e deverá ser selecionada no 

momento da submissão do trabalho.



A nova fronteira da ciência brasileira

9. Disposições Finais

9.1.   Casos omissos serão analisados pela comissão organizadora do evento.

Coordenadora do Programa Institucional de Iniciação 

à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação

Diretora de Pesquisa da PRPI

Profª Rejane Faria Ribeiro-Rotta

8. Publicação

8.1. Os resumos dos trabalhos aprovados, que tenham autorização para publicação, serão 

publicados nos Anais do 17º CONPEEX, disponibilizados no  site do evento

http://eventos.ufg.br/conpeex2020
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