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CHAMADA PÚBLICA Nº 10/2022/CÂMPUS GOIÂNIA/IFG 

X Seminário Local de Iniciação Científica e Tecnológica - SLICT  do Câmpus
Goiânia

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Câmpus Goiânia, por meio

da Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (Gepex), faz saber, pela presente Chamada

Pública, que estarão abertas, no período de 10 a 31 de maio de 2022, as inscrições para o X

Seminário Local de Iniciação Científica e Tecnológica - X SLICT, edição 2022, com o tema “Ciência e

Sociedade em tempos de Pandemia”, em observância ao disposto na Resolução Consup/IFG nº 20,

de 20 de junho de 2016, que aprova o Regulamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

Científica e Tecnológica e Inovação (PIBICTI) do IFG.

1. DO SEMINÁRIO LOCAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

1.1 O evento X Seminário Local de Iniciação Científica e Tecnológica - X SLICT, edição 2022, com o

tema “Ciência e Sociedade em tempos de Pandemia”, tem como objetivo geral promover a

participação discente em eventos científicos e divulgar os resultados parciais dos projetos de

Iniciação Científica desenvolvidos por estudantes de nível médio e superior do Câmpus Goiânia nos

Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação (PIBICTI) nas

categorias PIBIC, PIBIC-EM e PIBITI.

1.2 O X SLICT ocorrerá de forma presencial, nos dias 13 e 14 de junho de 2022, no Câmpus do

Goiânia do IFG, em consonância com a programação divulgada no endereço eletrônico do

evento, disponível em http://eventos.ifg.edu.br/slict-2022/.

2. DA PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

2.1 O X SLICT é de participação obrigatória para orientadores e discentes bolsistas e voluntários

dos PIBICTI nas categorias PIBIC/PIBIC-Af, PIBIC-EM/PIBIC-EM-Af e PIBITI/PIBITI-Af participantes

dos editais da Diretoria de Pesquisa e Inovação (DPI) da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

(PROPPG) do IFG nº 16/2021,  nº 17/2021 e nº 18/2021.

2.2 Os inscritos no X SLICT que tiverem suas inscrições homologadas apresentarão os trabalhos

presencialmente, no formato de sessão oral, de acordo com a programação divulgada pela Comissão

Organizadora do evento.

2.3 O (a) orientador(a) será o(a) responsável pela inscrição do projeto e do(s) discente(s) autor(es) e

coautor(es) orientandos no evento e será, ainda, responsável pelo acompanhamento dos discentes

no momento da apresentação na sessão oral.



2.4 Conforme o subitem 10.3 dos editais do PIBICTI 2021, o(a) discente deverá, obrigatoriamente,

apresentar os resultados alcançados no seminário local e institucional de iniciação científica e

tecnológica do IFG, quando informado ou solicitado pela Gepex ou pela DPI/PROPPG. 

2.4.1 No caso de descumprimento da exigência indicada no subitem 2.4, o(a) estudante ficará

inadimplente com o Programa, terá sua bolsa suspensa e não será certificado(a).

2.5 Conforme o subitem 10.3.1 dos editais PIBICTI 2021, o(a) orientador(a) deverá, obrigatoriamente,

acompanhar seu orientando no seminário local e institucional de iniciação científica e tecnológica do

IFG, condicionado à disponibilidade financeira da Instituição, sob pena de ficar inadimplente com o

Programa e de não ser certificado.

2.6 A Coordenação de Pesquisa e Inovação do Câmpus Goiânia do IFG, vinculada à Gepex do

Câmpus, divulgará, no site eletrônico do X SLICT http://eventos.ifg.edu.br/slict-2022/, os dias e os

horários das sessões orais de apresentação dos trabalhos científicos, por eixo temático. 

3. DA PARTICIPAÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

3.1 Todos os participantes que não se enquadram nas condições do subitem 2.1 desta Chamada

Pública e não estiverem inscritos como autores ou coautores de trabalho científico em uma sessão

oral do evento participarão na categoria ouvinte.

3.1.1 Os(as) participantes na modalidade ouvinte receberão certificado de participação, desde que

tenham se inscrito e frequentado às atividades. 

3.1.2 A quantidade de horas relativas à certificação como ouvinte dependerá do número de inscrições

em atividades de cada participante.  

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições para a categoria ouvinte serão realizadas no período de 10 a 31 de maio de 2022,

de forma gratuita, exclusivamente no link do Sugep/IFG, a ser divulgado no endereço eletrônico do X

SLICT.

4.1.1 No ato da inscrição deverá ser informado e-mail válido, em que será recebida a confirmação de

participação no evento.

4.1.2 Caso ocorra identificação de erro no preenchimento da inscrição, o(a) participante poderá

reeditar os dados no período em que as inscrições estiverem abertas para posterior emissão de

certificado.

4.1.3 O(a) orientador(a) e discente(s) bolsista(s) e voluntário(s) poderão realizar inscrição na

categoria ouvinte, em caso de participação nas demais atividades do evento e sessões orais.

4.1.3.1 No caso do subitem 4.1.3, cada interessado(a) deverá realizar de maneira individual a



inscrição, preenchendo o formulário eletrônico divulgado no endereço eletrônico do X SLICT.

4.2 As inscrições para a categoria participante nas sessões orais serão realizadas exclusivamente

pelo(a) orientador(a), que receberá em seu e-mail institucional do IFG um link do Sugep/IFG,

contendo a chamada para o cadastro do projeto e a indicação dos autores e coautores do trabalho a

ser apresentado na sessão oral.

4.2.1 Para inscrição na categoria participante nas sessões orais, o(a) orientador(a) deverá realizar

uma única inscrição por projeto de pesquisa cadastrado, acessando o link do site do Sugep/IFG

encaminhado no e-mail institucional pela Coordenação de Pesquisa e Inovação do Câmpus Goiânia e

deverá indicar no cadastro o(s) autor(es) e coautor(es) participantes da sessão oral.

4.3 A lista de inscrições homologadas para participante nas sessões orais e na categoria ouvinte será

divulgada na página eletrônica do evento, conforme o Cronograma apresentado no item 6 desta

Chamada Pública.

4.3.1 Os interessados poderão interpor recurso contra a lista de inscrições homologadas, mediante o

preenchimento do formulário online disponível na página eletrônica do evento, conforme o

cronograma da Chamada Pública.

4.3.2 A lista final de inscrições homologadas será publicada na página eletrônica do X SLICT, após o

término do período de recurso e análise desses recursos, conforme o Cronograma apresentado no

item 6 desta Chamada Pública.

5. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

5.1. A programação da apresentação dos trabalhos científicos nas sessões orais será divulgada pela

Comissão Organizadora do X SLICT no site do evento, conforme o Cronograma da Chamada Pública.

5.2 As sessões orais serão divididas em eixos temáticos e estarão sob a responsabilidade dos

Coordenadores das Sessões Temáticas.

5.3. O(s) autor(es) de cada trabalho terão no máximo 15 minutos para apresentação do trabalho e

cinco minutos para perguntas e esclarecimentos ao público, conforme a orientação dos

Coordenadores das Sessões Orais.

5.4. O(a) orientador(a) ou estudante bolsista responsável pelo projeto de Iniciação Científica deverá

entregar, com 30  minutos de antecedência a apresentação do trabalho aos Coordenadores

da Sessão Oral em que o trabalho será apresentado, com 30  minutos de antecedência à

apresentação do trabalho, um dispositivo pen drive, contendo o arquivo (slide) de apresentação, salvo

em formato digital (PDF).

5.4.1 O modelo da apresentação do trabalho científico na sessão oral será disponibilizado no

endereço eletrônico http://eventos.ifg.edu.br/slict-2022/.

5.4.2 Caso o arquivo da apresentação não esteja em formato digital (PDF) e não seja entregue com a



antecedência mínima estipulada no subitem 5.4, a apresentação do trabalho será realizada sem

utilização dos recursos audiovisuais e digitais da Sessão Oral.

5.5 As demais orientações e informações sobre a apresentação de trabalhos no X SLICT estarão

disponíveis no endereço eletrônico do evento.

6. CRONOGRAMA

    Quadro 1. Cronograma

Período Atividades

09/05/2022 Lançamento da Chamada Pública do X SLICT 2022

10/05 a 31/05/2022 Período de inscrições

03/06/2021 Divulgação da lista preliminar das inscrições homologadas

04/06/2022,

até as 18h59

Interposição de recursos à lista preliminar das inscrições homologadas

(somente até as 18h59)

05/06/2022,

a partir das 17h
Divulgação da lista final das inscrições homologadas

07/06/2022
Divulgação da programação de apresentação dos trabalhos nas sessões

orais

13/06 a 14/06/2022 Realização do X SLICT 2022 do Câmpus Goiânia/IFG

7. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO E CERTIFICAÇÃO

7.1. A programação será divulgada no endereço eletrônico do evento.

7.2 Será expedido um único certificado para a equipe participante na apresentação do trabalho

científico, contendo o nome do(s) orientador(es) e discente(s) bolsista(s) e voluntário(s) da equipe.

7.3 Os participantes na categoria ouvinte deverão confirmar presença nas sessões e atividades do

evento para que tenham direito à certificação.

7.4 Os certificados estarão disponíveis no sistema Sugep/IFG, cujo link será divulgado no endereço

eletrônico disponibilizado no site do X SLICT.

8. DAS OBRIGAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. O(a) estudante bolsista e voluntário(a) que não comparecer ao evento para apresentação do

trabalho deverá apresentar justificativa conjunta com o(a) orientador(a).

8.1.1 A justificativa de que trata o subitem 8.1 deverá ser enviada para o e-mail



pesquisa.goiania@ifg.edu.br e será analisada pela Coordenação do X SLICT.

8.1.2 A ausência de justificativa poderá caracterizar abandono, implicando o disposto no subitem

2.4 e 2.5.

8.2. A inscrição implicará automaticamente o conhecimento e a tácita aceitação das condições

estabelecidas pela presente Chamada Pública, das quais os participantes, em hipótese alguma,

poderão alegar desconhecimento.

8.3. O Câmpus Goiânia do IFG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por

motivos alheios à sua responsabilidade.

8.4. São de inteira responsabilidade dos participantes as informações prestadas no ato da inscrição.

8.5. Serão anuladas, a qualquer tempo, as inscrições que não cumprirem às determinações contidas

nesta Chamada Pública ou que contiverem informações falsas.

8.6. Em qualquer questão, em caso de dúvida, os participantes deverão se dirigir à Coordenação de

Pesquisa e Inovação/Gepex do Câmpus Goiânia, por meio do e-mail pesquisa.goiania@ifg.edu.br, em

tempo hábil, com o assunto iniciando com a sigla "SLICT ".

8.7. Os casos omissos, não previstos nesta Chamada Pública, serão analisados pela Coordenação do

X SLICT, em conjunto com a Gepex do Câmpus Goiânia, que poderão, se julgar necessário, emitir

consulta à PROPPG.

   

Goiânia, 9 de maio de 2022.
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Coordenador de Pesquisa e Inovação do Câmpus Goiânia
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FABIANE COSTA OLIVEIRA

Gerente de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Câmpus Goiânia
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Diretora-Geral do Câmpus Goiânia




	Documento assinado eletronicamente por:

