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                                                 INFORMAÇÕES 
 

As apresentações do XXV Congresso de Iniciação Científica - PIBIC UMC ocorrerão nos 

dias 26 e 27 de outubro de 2022. 

 

 
PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 26/10: 

• 14h00 às 18h00 – Sessão de Apresentações Orais - Plataforma Microsoft Teams.  

 

Dia 27/10: 

• 09h00 às 11h30 – Apresentações de Pôsteres; 

• 16h00 -  Sessão Solene com a premiação e entrega dos certificados.   

 
 

APRESENTAÇÃO ORAL 
 
 

As Sessões de Apresentação Oral ocorrerão via Plataforma Teams e serão conduzidas 

simultaneamente, sendo que em cada sala virtual haverá uma Comissão Avaliadora 

formada por pelo menos um membro do Comitê Externo do CNPq e um do Comitê 

Institucional.  

 

As salas virtuais destinadas às apresentações orais serão organizadas de acordo com a 

Área de Conhecimento na qual o trabalho se enquadra. Os membros da Comissão 

Avaliadora serão 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 não acarretar atrasos nas 

apresentações seguintes. 
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Durante a apresentação oral de cada trabalho considera-se imprescindível a presença 

do orientador. Em caso de impossibilidade, o mesmo deverá encaminhar uma justificativa 

por escrito, com antecedência mínima de 10 dias, por meio e-mail endereçado ao Setor 

de Iniciação Científica pibic@umc.br e se possível, indicar um substituto. Ressaltamos 

que a presença do orientador é um item da avaliação pelo Comitê Externo. 

 
A apresentação oral deverá ser iniciada com slide contendo: 
 

➢ Nome do aluno; 

➢ Título do projeto; 

➢ Nome do orientador; 

➢ 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. 

Lembramos que a presença dos estudantes e colaboradores do projeto PIBIC/PVIC 

é essencial, assim como de seus orientadores. 

A avaliação final do trabalho é realizada em duas etapas: apresentação oral e 

apresentação de poster. 

 

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 em sequência. 

 
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. 

Oportunamente, solicitamos que durante todas as apresentações os microfones 

permaneçam no modo mudo. 

 

No horário das 15h30 às 16h00 haverá um intervalo. Mesmo assim, neste período 

solicitamos que os alunos, professores e convidados, mantenham silêncio na sala. 

 

mailto:pibic@umc.br
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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.  

 
 

ELABORAÇÃO DO PÔSTER 
 
 

 

Cada estudante terá reservado, durante a realização do Congresso, um painel para 

fixação, identificado com um número, devendo afixá-lo até as 08h30 do dia 27/10/2022. 

O número do seu painel será enviado por e-mail, juntamente com a indicação da sala 

Teams em que apresentará o projeto.   

 

Itens obrigatórios: Título do Projeto, nome dos autores e do orientador e co-orientador 

(se for o caso), cidade/estado e os dados da pesquisa; identificar: trabalho de Iniciação 

Científica, Agência de Fomento, se for o caso e o nome da Instituição (utilizar o mínimo 

de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos) e os logos da UMC e FAEP, 

que estarão disponíveis nos links: http://www.umc.br/arquivo/umc.jpg e 

http://www.umc.br/arquivo/faep.jpg 

 

Tamanho: Largura de 80 cm; Altura de 1m;  

 

É importante respeitar a metragem indicada, pois o suporte (painel de madeira) de 

exposição é limitado para esse tamanho. Orientamos que os pôsteres sejam 

confeccionados com acabamento, ou seja, com cordinhas, pois haverá um gancho para 

serem pendurados.  

 

O Pôster deverá permanecer exposto no período de: 27/10 a 04/11. 

Local de Exposição: Saguão dos prédios I e II. 

Data para retirada: dia 07/11 (a retirada do pôster pelo aluno é obrigatória, pois a 

DIPPGE não se responsabilizará por eventuais perdas). 

 

 

http://www.umc.br/arquivo/umc.jpg
http://www.umc.br/arquivo/faep.jpg
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ATENÇÃO 

• Não serão aceitos trabalhos impressos em folhas de sulfite coladas em cartolina; 

 

• Durante o horário da apresentação dos pôsteres no XXV CONGRESSO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA, conforme horário discriminado, é obrigatória a 

permanência de no mínimo 1 autor do trabalho, pois é item de avaliação 

juntamente com a apresentação oral.  

 

• O certificado de conclusão do programa será concedido aos trabalhos que 

tenham sido aprovados nas duas sessões: Oral e de Pôsteres. 

 

 
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, 4798-7090. 

 

mailto:pibic@umc.br

