I.

Introdução

A participação de professores orientadores PIBIC e dos seus alunos bolsistas
e/ou voluntários na Jornadas de Iniciação Científica da UCP deve observar
as orientações e normas aqui divulgadas à comunidade acadêmica com
relação à publicação dos resumos das pesquisas, à elaboração do pôster e à
apresentação dos trabalhos.
II.

Anais de Iniciação Científica

XIX JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Para a devida publicação nos Anais da Jornada de Iniciação Científica da
UCP, o professor orientador e seus estudantes devem redigir o resumo
da pesquisa desenvolvida entre agosto de 2016 e julho de 2017,
observando-se os seguintes critérios:

ORIENTAÇÕES GERAIS E
NORMAS ESPECÍFICAS

1.
O resumo da pesquisa deverá ser redigido em uma única página A4
com margens no padrão normal (2,5cm margem superior e inferior; 3cm
margem esquerda e direita), com letra Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento 1,5, conforme arquivo .doc enviado juntamente com o
presente documento aos professores-orientadores do PIBIC/UCP.
2.
O resumo deverá conter exclusivamente textos, sem gráficos,
tabelas ou fotos. Não se deve usar negrito ou itálico ou qualquer formatação
de estilo.
3.
O resumo deverá ser estruturado com as seguintes partes assim
ordenadas: (a) título em caixa alta do projeto de pesquisa idêntico ao
aprovado pelo Comitê PIBIC em 2016; (b) nomes completos dos estudantes
integrantes da pesquisa, bolsistas e/ou voluntários; (c) nome completo do
professor orientador responsável pela pesquisa com indicação da Unidade
Acadêmica entre parênteses; (d) texto do resumo propriamente dito, com no
máximo 3000 caracteres com espaço; e) texto do resumo deve conter breve
introdução, fundamentação, métodos utilizados, resultados e conclusões, se
houver, observando-se sempre o limite proposto de caracteres em uma única
página; (f) palavras-chave (até cinco); (g) órgão financiador (usar a abreviação
da agência, ou seja, CNPq e/ou UCP e/ou FCRM).
4.
Os resumos deverão ser entregues na versão eletrônica, no formato
.doc ou .docx, para o e-mail propep@ucp.br até 16/10/17. Resumos
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entregues após o dia 16/10/17 não serão publicados nos Anais de Iniciação
Científica.
III.

Elaboração de Pôster

A elaboração de pôster é obrigatória somente para os projetos de
pesquisa aprovados no último processo seletivo, com vigência a partir
de agosto de 2017 e prazo de conclusão previsto para julho de 2018.
Para a elaboração e apresentação de pôster, os integrantes do grupo de
pesquisa devem observar os seguintes critérios:
1.
O pôster deverá ser editado com as seguintes dimensões: 0,90m de
largura por 1,00m de altura.
2.
O pôster deve ser impresso em lona com corda para fixação.
3.
O tamanho das fontes utilizadas no pôster deverá ser adequado para
permitir a leitura a dois metros de distância do pôster e a adequada avaliação
do projeto pelo Comitê de Avaliação.
4.
O título do projeto de pesquisa deve ser centralizado e escrito em
caixa alta.
5.
Além do título do projeto de pesquisa, devem constar no pôster os
elementos ilustrativos do projeto (figuras, tabelas, quadros, gráficos e/ou
esquemas com um mínimo de conteúdo textual), os nomes dos estudantes
integrantes do projeto, o nome do professor responsável, título da
universidade e da unidade acadêmica, bem como a cidade e o estado.
6.
Na parte inferior do pôster, deve ser inserida a barra da Jornada de
Iniciação Científica, a ser enviada pela Pró-reitoria por e-mail aos professores
orientadores.
7.
O pôster impresso, conforme descrito acima, deverá ser entregue
até 31/10/17 à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
8.
Os estudantes e professores são os responsáveis pela editoração,
impressão, fixação e apresentação do pôster no dia da Jornada de Iniciação
Científica.

IV.

Orientações Gerais

De acordo com o termo de compromisso, assinado pelos bolsistas e pelo
professor orientador, o comparecimento e a efetiva participação na Jornada
de Iniciação Científica é obrigatória. O não comparecimento de um dos
integrantes do projeto de pesquisa, incluindo seu orientador, será critério de
avaliação pelo Comitê de Avaliação, cujo relatório será considerado tanto
para a manutenção das bolsas atuais quanto para a avaliação dos pedidos
futuros de renovação das bolsas.
É importante ressaltar a obrigatoriedade da apresentação dos projetos
de pesquisa para os estudantes contemplados com bolsas de iniciação
científica no período de agosto de 2016 a julho de 2017. Todos os demais
estudantes contemplados recentemente com bolsas de iniciação científica,
ou seja, a partir de agosto de 2017, poderão igualmente apresentar seus
trabalhos de pesquisa desde que solicitem a inclusão dos mesmos por e-mail
à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação até 16/10/17.
A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação divulgará oportunamente a
programação completa da Jornada de Iniciação Científica com a organização
das salas de apresentações dos projetos de pesquisa.
V.

Contato

Universidade Católica de Petrópolis
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
E-mail: propep@ucp.br
Tel: (24) 2244-4046

