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NORMAS PARA O SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA 

 XXX Seminário IC e XII Seminário IDTI - 2022 

 

As apresentações dos estudantes de iniciação científica e tecnológica acontecerão como parte das 

atividades do 19º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG (CONPEEX) no período de 

22 a 25 de novembro de 2022. Os estudantes vinculados ao Programa de Iniciação Científica, 

Tecnológica e em Inovação da UFG devem, obrigatoriamente, participar com apresentação de 

seus relatórios finais do período 2021/2022. 

 

1. OBJETIVOS 

Promover a divulgação e avaliação dos resultados alcançados pelos estudantes na execução dos 

planos de trabalho realizados de setembro de 2021 a agosto de 2022, vinculados à iniciação 

científica, tecnológica e em inovação, no âmbito do Programa Institucional (PIP-UFG) ou externos a 

ele. 

 

2. QUEM PODE SE INSCREVER 

2.1. Todos os estudantes vinculados ao Edital PIP-UFG 2021/2022, sendo obrigatória a inscrição 

e participação; 

2.2. Estudantes de iniciação à pesquisa da UFG, externos ao PIP-UFG, que realizaram atividades 

entre 2021 e 2022; 

2.3. Estudantes de iniciação à pesquisa da UFG externos ao PIP-UFG, vinculados ao Programa 

de Iniciação Científica e Mestrado que se destacaram nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática 

(PICME-OBM) e de Matemática das Escolas Públicas (PICME-OBMEP), que realizaram atividades 

entre 2021 e 2022. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 

3.1. Datas importantes: 

Período de inscrição no evento: 20/06/2022 a 20/11/2022 

Período para submissão dos trabalhos: 01/08/2019 a 31/08/2022 

3.2. Essa norma deverá ser seguida para a inscrição na modalidade “PIP -  Seminário de Iniciação 

à Pesquisa”. No acesso ao formulário eletrônico para envio do resumo, o primeiro autor deverá 

selecionar esta modalidade para prosseguir com o preenchimento do formulário. 

3.3. A Comissão avaliadora reserva-se no direito de somente analisar os resumos que seguem as 

normas estabelecidas. 
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3.4. Serão aceitos apenas resumos enviados pelo formulário eletrônico, conforme será descrito 

no item 4. Os resumos não poderão ser enviados via e-mail. 

3.5. Para a apresentação do resumo, a inscrição do primeiro autor no CONPEEX é 

obrigatória. 

3.6. É possível revisar ou fazer alterações nos resumos até a data final de submissão, dia 

31/08/2022. Nesta data, a última versão ENVIADA é que será considerada. 

3.7. O conteúdo dos resumos é de inteira responsabilidade dos autores/coautores. 

3.8. A comissão organizadora não se responsabiliza por problemas técnicos que possam ocorrer 

durante a submissão dos resumos. 

3.9. Ao enviar o resumo, o primeiro autor confirma estar ciente e de acordo com as normas de 

envio aqui descritas. 

3.10. Somente os estudantes que tiverem seu relatório final do período 2021/2022 aprovado 

estarão aptos para apresentação no evento. 

3.11. Após avaliação dos resumos pela Comissão Avaliadora, o primeiro autor será informado, por 

e-mail, sobre o aceite ou não do resumo para apresentação no evento. 

3.12. O evento não será responsável pelos custos de transporte e confecção do pôster dos 

autores/coautores, visando à apresentação do trabalho aprovado. 

3.13. O resultado com os resumos aprovados, número-código, data, horário e local de 

apresentação será publicado a partir do dia 09/11/2022, no site do 19º CONPEEX 

(http://eventos.ufg.br/conpeex2022). 

3.14. Caso haja dúvidas referentes à escrita do resumo, apresentação do pôster ou certificados, o 

primeiro autor deverá contatar a Coordenação do Programa exclusivamente pelo e-mail 

pip.prpi@ufg.br. 

 

4. SUBMISSÃO DE RESUMOS 

4.1. Inscrever-se no 19º CONPEEX, na modalidade "PIP - Seminário de Iniciação à Pesquisa 

Científica, Tecnológica e em Inovação". 

4.2. No formulário eletrônico, os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

4.3. É importante cadastrar um endereço de e-mail válido, pois todas as comunicações referentes 

aos resumos e ao congresso serão feitas eletronicamente, inclusive o aceite do resumo. 

4.4. O resumo deverá ser enviado somente pelo primeiro autor que deverá preencher os seguintes 

campos: 

TÍTULO: Nesse campo serão cadastradas informações referentes ao título do trabalho.  

 

http://eventos.ufg.br/conpeex2022
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ORIENTADOR: Nesse campo deverá ser cadastrado o nome completo do orientador/coordenador 

do trabalho (Exemplo: Maria Lúcia Baptista). 

COAUTORES: É necessário listar TODOS os coautores por ordem de participação no trabalho. A 

sequência e grafia digitadas serão assumidas em certificados e publicações, sem possibilidade de 

correção após o envio. Não serão permitidas inclusões ou correções de nomes após a data final 

de submissão dos trabalhos, dia 31/08/2022. 

 

RESUMO:  

● Para participantes do PIP-UFG será considerado o resumo do relatório final inserido no 

módulo pesquisa do SIGAA, devidamente aprovado, o qual será extraído automaticamente. 

ATENÇÃO! Para estas modalidades o campo “resumo” no formulário eletrônico de inscrição 

não deverá ser preenchido, digitar apenas a frase “não se aplica”. Este requisito é necessário 

para assegurar que o resumo a ser considerado seja aquele automaticamente extraído do módulo 

pesquisa do SIGAA. 

● Para Estudantes de iniciação à pesquisa da UFG externos ao PIP-UFG, o campo 

“resumo” do formulário eletrônico de inscrição deverá ser preenchido com texto de no 

máximo 2500 caracteres, incluindo os espaços. Tabelas, gráficos e imagens não serão aceitos 

neste formulário. O resumo deverá conter informações referentes aos seguintes itens: Introdução; 

Objetivos; Metodologia; Resultados e Conclusão. 

o Sugerimos que o texto do resumo seja digitado diretamente na caixa de texto. Caso opte por 

utilizar o recurso Copiar/Colar, é necessário revisar o texto colado antes de enviar o trabalho, para 

evitar perda de informação ou formatação. Ao final do resumo, em uma nova linha, deverão ser 

colocadas as PALAVRAS-CHAVES com no máximo cinco palavras, em negrito, separadas por 

ponto-e-vírgula. O sistema fará a contagem automática dos caracteres do resumo com as palavras-

chaves durante a digitação dos mesmos. 

ENVIAR: Após o cadastro do resumo é necessário finalizar o processo clicando no botão SALVAR 

que também possui finalidade de enviar o resumo. Antes de enviar o resumo, ler atentamente todos 

os dados cadastrados, pois após a data final de submissão dos resumos (31/08/2022), NÃO será 

possível nenhum tipo de alteração. 

4.5. Após o primeiro autor acionar o comando ENVIAR, o sistema enviará automaticamente um 

protocolo de recebimento para o e-mail cadastrado pelo primeiro autor. Caso a mensagem enviada 

não seja localizada na caixa de entrada, verificar também em SPAM ou lixo eletrônico. 

4.6. Os resumos que não obedecerem a estrutura estabelecida não serão aceitos pela comissão 

organizadora para publicação nos Anais do 19º CONPEEX. 
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5. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

5.1. Todos os trabalhos serão apresentados no formato de PÔSTER.  

5.2. A UFG não se responsabilizará pela confecção do pôster, que é responsabilidade do (s) autor 

(es). 

5.3. Os pôsteres deverão ter dimensões de 90 centímetros de largura por 1,20 metros de 

altura, com bastão superior e inferior (madeira ou plástico com espessura de 1,50cm). Deverá conter 

a logo da UFG, próximo ao título. A logo está disponível no Portal da UFG 

(https://www.ufg.br/p/11827-marca-ufg), observando as regras do uso da marca.  

5.4. O título deve estar escrito em CAIXA ALTA, sendo visto a três metros de distância, devendo 

ser o mesmo utilizado no resumo enviado. Abaixo do título deverá aparecer nesta ordem: nome 

dos autores, unidades acadêmicas, endereço eletrônico do primeiro autor e modalidade de 

participação no PIP-UFG (IC, IT, ICJR). 

5.5. O pôster deve conter as mesmas informações contidas no resumo enviado para o evento com 

Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados, Conclusão e Referências Bibliográficas. 

5.6. Não há um modelo de pôster a ser seguido. A formatação, figuras, tabelas, cores ficam a 

critério dos autores.  

5.7. Uma foto do apresentador deverá ser inserida no canto superior direito, ao lado ou acima 

do título do trabalho. 

5.8. O apresentador, obrigatoriamente, deverá estar à disposição para esclarecimentos ao público 

durante sua sessão. A montagem dos pôsteres deverá ocorrer 10 minutos antes do início da sessão, 

os quais deverão permanecer expostos até a hora especificada pela programação, para permitir 

visitas dos participantes do 19º CONPEEX. 

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

5.10. Todos os pôsteres serão visitados por um avaliador. Os autores terão cinco (05) minutos para 

sua apresentação. 

6. INDICAÇÃO PARA PREMIAÇÃO 

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

Tecnológica e em Inovação da UFG será realizada pelos avaliadores ad hoc e dará direito a  

certificado. 

6.2. Os trabalhos indicados serão anunciados em momento posterior ao evento e disponibilizados 

na página do 19º CONPEEX. 

6.3. Após o CONPEEX, os trabalhos indicados serão submetidos à avaliação pelo Comitê Gestor 

do PIP-UFG, de acordo com critérios previamente divulgados. Os trabalhos mais bem avaliados 

receberão o reconhecimento de mérito em sessão solene do CONSUNI – Conselho Universitário da 

UFG. 

https://www.ufg.br/p/11827-marca-ufg


CONPEEX - 19º CONGRESSO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO 

22 a 25 de novembro de 2022 - UFG 

“Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil”. 

 
 

 

7. CERTIFICADOS 

7.1. Os certificados (contendo o título do trabalho e o nome de todos os autores) serão emitidos 

somente para os trabalhos efetivamente apresentados em data e horário estipulados. O certificado 

será enviado via e-mail para o primeiro autor a partir de dezembro de 2022. É importante que o e-

mail cadastrado esteja correto. 

7.2. O primeiro autor deverá enviar aos demais participantes o certificado eletrônico. 

7.3. Os nomes dos participantes do evento, bem como dos autores nos certificados serão 

gerados automaticamente pelo sistema conforme cadastro feito no ato da inscrição, por isso, 

solicitamos atenção no preenchimento das informações no formulário eletrônico inserindo os 

nomes completos. 

7.4. Não serão aceitas correções de certificados por erro de digitação no ato da inscrição. 

 

8. PUBLICAÇÃO 

8.1. Os resumos dos trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do 19º CONPEEX, 

disponibilizados no site do evento (http://eventos.ufg.br/conpeex2022) a partir de dezembro de 2022. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1. A UFG não assume qualquer compromisso com relação às despesas decorrentes de 

quaisquer outros fatores, não previstos nesta norma, relacionados à participação no evento.  

9.2. Casos omissos serão analisados pela comissão organizadora do Seminário de Iniciação à 

Pesquisa. 

Em caso de dúvidas, enviar e-mail para pip.prpi@ufg.br 

 
 
 

Profª Fabíola Souza Fiaccadori 

Diretora de Pesquisa da PRPI 

Coordenadora do Programa de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica e em Inovação 
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