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EDITAL Nº 23/2019-PROPPG, de 16 de outubro de 2019 

12º SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA  

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por meio da Diretoria de Pesquisa e Inovação 

(PROPPG/DPI), torna público o processo de inscrição para o 12º Seminário de Iniciação 

Científica e Tecnológica (12º SICT/IFG/2019) que será realizado no câmpus Aparecida de 

Goiânia do IFG. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

1.1. O presente edital tem por objetivo geral divulgar e estabelecer normas e os procedimentos 
do 12º SICT/IFG/2019; 

1.2 Possibilitar a apresentação de forma abrangente das atividades de pesquisa desenvolvidas 

no ciclo de projetos de Iniciação Científica no período de 2018/2019. 

 

2. DOS REQUISITOS 

2.1. A apresentação e participação no 12º SICT/IFG/2019 será obrigatória para todas as 

propostas de iniciação científica aprovadas dos Editais publicados no ano de 2018, cujos 

projetos de pesquisas findaram em julho de 2019, onde cada orientador elegerá um único 

integrante do projeto que foi desenvolvido para apresentação da proposta; 

2.2 As inscrições serão consideradas para os participantes dos seguintes programas: PIVIC, 

PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI, PIBIC-EM desenvolvidas no ciclo de bolsas 2018/2019 que 

submeteram o Relatório Final no SUGEP. 
 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. A inscrição deverá ser feita pelo orientador diretamente através do endereço eletrônico 

https://sugep.ifg.edu.br/eventos/#/publico/chamadaspublicas/inscricao/4400 conforme cronograma 

apresentado no item 6 deste Edital. 

3.2. Os trabalhos serão submetidos no formato de resumo simples de acordo com o modelo 

disponibilizado e deverão ser enviados no ato da inscrição, sendo um arquivo no formato PDF. 

3.3. No ato da inscrição o orientador deverá indicar a modalidade de apresentação, oral ou 

pôster. A ordem de inscrição será o único critério para a escolha das modalidades de 

apresentação disponíveis no ato da inscrição. 

  

4. DAS APRESENTAÇÕES 

5.1. Comunicação oral: A apresentação oral do trabalho deverá ser realizada pelo discente, 

com a presença do orientador, distribuída em sessões por áreas/subáreas, no tempo máximo de 

15 minutos, seguidos de cinco minutos para discussão.  O arquivo modelo para apresentação 

oral será disponibilizado na página da PROPPG e no site da inscrição do seminário. 

 5.1.1 As apresentações orais serão avaliadas seguindo os critérios constantes no Anexo. 

5.1.2 O aluno deverá obrigatoriamente trazer seu arquivo digital e entregá-lo no início 

da sessão ao coordenador de sala. Equipamentos especiais deverão ser providenciados pelo 

apresentador/orientador.  

5.2. Apresentação de Pôster: Os trabalhos serão distribuídos de acordo com a área/subáreas do 

conhecimento. Os pôsteres deverão ser afixados pelo apresentador, em lugar previamente 

definido, 01 hora antes da sessão. As apresentações terão duração de 1 hora e 30 minutos. O 

apresentador permanecerá junto ao seu pôster, durante todo período de exibição, aguardando a 

apreciação/avaliação.  

5.2.1 Os pôsteres serão avaliados seguindo os critérios constantes no Anexo. 

https://sugep.ifg.edu.br/eventos/#/publico/chamadaspublicas/inscricao/4400
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5.3 Todos os que irão apresentar seus trabalhos, deverão cumprir com os horários 

preestabelecidos no cronograma de apresentação, evitando-se assim transtornos, sob pena de 

não apresentar o trabalho.  

 

5.  DAS PUBLICAÇÕES: ANAIS E CADERNO EM.FORMAÇÃO DA EDITORA IFG 

4.1. Destaca-se que os autores deverão submeter os seus textos já revisados para publicação, 

sendo de sua inteira responsabilidade o conteúdo do resumo submetido, bem como a 

conformidade do texto aos padrões científico e culto da língua portuguesa. 

 4.1.2. Os resumos dos trabalhos devidamente apresentados e aprovados no 12º SICT 

serão publicados como anais do evento. 

 4.1.3. No ato da inscrição o orientador deverá indicar se tem o interesse de concorrer à 

publicação do trabalho completo no caderno em.formação da editora do IFG. Neste caso, será 

realizada uma avaliação por comissão especial para a seleção dos trabalhos. 

 

6. DO CALENDÁRIO  

 

Lançamento do edital 16 de outubro  

Período de inscrição 16 de outubro a 08 de novembro  

Divulgação da programação do Seminário Até 14 de novembro 

Realização do Evento  27 de novembro 

Publicação dos Anais do Evento Até 06 dezembro 
 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Este edital contempla inerentemente as normas do CNPq e do IFG. A inscrição implica a 

ciência e o acordo com as normas prescritas. 

8.2 O Comitê Interno PIBICTI poderá, em caso de dúvida, solicitar documentos 

comprobatórios e/ou outras informações.  

8.3 A não apresentação do trabalho pelo discente e a não participação do orientador nas 

atividades do evento implicará em sua inadimplência com a PROPPG e, consequentemente, a 

não certificação pelo programa conforme o Regulamento do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica e Tecnológica/IFG (Resolução de N.º 020 de 20 de junho de2016) e 

impedimentos de participação no próximo programa.  

8.4 Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão julgados pelo Comitê 

Interno PIBICTI – IFG. 

 

Prof. Paulo Francinete Silva Junior 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
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ANEXO 

 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DOS TRABALHOS 

Formulário de Avaliação das Propostas Submetidas ao 11º SICT/IFG/2018 

Título do Resumo: 

Nº do Trabalho: 

Avaliação da Proposta 

Critérios de Avaliação 

Pontuação 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relevância, pertinência e clareza do tema 

proposto 
           

Coerência entre o título e o 

desenvolvimento do trabalho 
           

Desenvolvimento            

Objetivos            

Metodologia            

Resultados produzidos            

Discussão            

Conclusão            

Adequação ao registro da norma culta da 

língua portuguesa 
           

Adequação às normas científicas            

Pontuação Total: 

 
 

Justificativa  

Data: Assinatura: 

 


