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INFORMAÇÕES - CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UMC 
 

As apresentações finais do XXIV Congresso de Iniciação Científica - PIBIC UMC 
ocorrerão na primeira quinzena do mês de novembro de 2021, de forma remota. 
Informaremos oportunamente a data, assim como a programação do evento. 
 
 Excepcionalmente, por conta da pandemia, este ano não haverá apresentação de 
posters nem Palestra solene. Igualmente não faremos premiação dos trabalhos 
apresentados. 
 
As apresentações ocorrerão das 14 às 18 horas, através da Plataforma Microsoft 
Teams. 
 
Lembramos que a presença dos estudantes e colaboradores do projeto 
PIBIC/PVIC é essencial. 
 

PROGRAMAÇÃO 

 
Data: a ser definida 

14h00 às 18h00 – Sessão das Apresentações Orais 
Plataforma Microsoft Teams.  
 

APRESENTAÇÃO ORAL 

 
As Sessões de Apresentação Oral, que ocorrerão via Plataforma Teams. serão 
conduzidas em sessões simultâneas, sendo que em cada uma delas haverá uma 
Comissão Avaliadora formada por um membro do Comitê Externo do CNPq e um do 
Institucional. 
 
As salas destinadas às apresentações orais serão organizadas de acordo com a Área 
de Conhecimento na qual o trabalho se enquadra. Os membros da Comissão Avaliadora 
são igualmente selecionados atendendo a esse critério. 
 
Cada apresentação oral terá a duração de até 10 minutos e 05 minutos para o debate, 
que deverão ser rigorosamente respeitados, para que não acarretar atrasos nas 
apresentações seguintes. 
 
Durante a apresentação oral de cada trabalho será obrigatória a presença do orientador 
na sessão. Em caso de impossibilidade, o mesmo deverá encaminhar uma justificativa 
por escrito, com antecedência mínima de 10 dias, por meio de um documento 
endereçado ao Setor de Iniciação Científica pibic@umc.br e se possível, indicar um 
substituto. Ressaltamos que a presença do orientador é um item de avaliação 
considerado pelo Comitê Externo. 
 
A apresentação oral deverá ser iniciada com slide contendo: 
 

➢ Nome do aluno; 
➢ Título do projeto; 
➢ Nome do orientador; 
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➢ Área de conhecimento; 
➢ Bolsista UMC, CNPq ou FAPESP, ou aluno voluntário.  

 
Recomenda-se que o estudante faça o preparo e ensaio prévio com a presença do 
orientador. 
 
RECURSO AUDIOVISUAL: Orientamos que, a apresentação seja elaborada no Power 
Point e convertida posteriormente em imagens JPEG (salvar como, salvar em formato 
JPEG). As imagens devem ser numeradas na seguinte sequência: 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, assim por diante. As apresentações que não seguirem essa 
formatação estão sujeitas a problemas na ordenação dos slides. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  
A sala Teams e horário da apresentação estarão disponíveis no livreto que será 
oportunamente enviado. Não haverá possibilidade de mudança de sala e horário. 
No horário das 15h30 às 16h00 haverá um intervalo. Mesmo assim, neste período 
solicitamos que os alunos, professores e convidados, mantenham silêncio na sala, 
deixando seus microfones no modo mudo. 
Todos os alunos integrantes do Programa deverão participar das Apresentações Orais 
do Congresso de sua sessão, das 14h00 às 18h00, como apresentador e espectador. 
 
 Aqueles que necessitem de declaração para a dispensa de trabalho e/ou atividades 
poderão solicitar antecipadamente ao setor de Pesquisa e Iniciação Cientifica, com no 
mínimo uma semana de antecedência.  
 

OUTRAS INFORMAÇÕES/ORIENTAÇÕES 

 
Ratificamos que a presença do orientador é importante e na ausência deverá ser 
informada por escrito para não prejudicar o aluno na avaliação do Comitê Externo do 
CNPq.  
 
Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail (pibic@umc.br) ou pelos telefones 
(011) 4798-7096, 4798-7080. 
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