
 
 

INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM 2018 

 

A inscrição para o XXV Fórum de Iniciação Científica, VI Fórum de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e V Fórum de Iniciação Científica do Ensino 

Médio será de acordo com o que segue: 

 

- Alunos que desenvolveram Projetos de Iniciação Científica 2017/2018 na USC (PIBIC-

CNPq; FAP/USC; PIVIC; PIBITI-CNPq; PIBITI-FAP/USC; PIVITI; PIBIC-EM; FAPESP): 

 1º Passo: Escolha das Atividades 

o Palestra 

o Apresentação Oral na sala onde está cadastrado seu trabalho 

o Outra(s) apresentação(ões) oral(is) que desejar 

 2º Passo: Submissão de trabalhos 

o Modalidade: Apresentação Oral, Painel e Caderno de Resumos 

 Receberão dois certificados: apresentação (oral e pôster) e palestra/outras atividades 

(apresentações orais) 

 Para publicação no caderno de resumos é imprescindível a colocação dos nomes do 

Orientador, Co-orientador, Colaborador(es) e outros autores 

 

- Demais participantes – fazer a inscrição em cada item de interesse: 

 1º Passo: Escolha das Atividades 

o Palestra 

o Apresentação(ões) oral(is) que desejar 

 2º Passo: Submissão de trabalhos 

o Modalidades: Somente Painel, somente Caderno de Resumos, ambos 

 Receberão certificados conforme os itens escolhidos, excetuando-se a opção caderno 

de resumos 

 Nesta categoria (“Demais participantes”) não é possível a apresentação oral  

 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE AS APRESENTAÇÕES ORAIS PARA OS ALUNOS DE IC 

DA USC 

 

 As apresentações orais serão de 10 min, com mais 10 min para debate com a banca 

 A ordem e o local das apresentações estão disponíveis no site do evento 



 
 As salas estão equipadas com projetores para as apresentações 

 Caso seja necessária a utilização de caixas de som ou outros equipamentos, solicitar 

à Comissão Organizadora (e-mail: celina.junqueira@usc.br) até o dia 05/11/2018 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE AS APRESENTAÇÕES DOS PÔSTERES 

 

 Os pôsteres serão apresentados à Comissão Científica no dia 06/11/2018 no Setor 

Vivência do Bloco K, no período das 14h às 17h, antes da Palestra de abertura 

 As apresentações serão de 10 min 

 

PREMIAÇÃO 

 

 Os trabalhos que se destacarem na modalidade Iniciação Científica/USC e 

apresentação de pôster, serão premiados em cerimônia oficial em data a ser agendada 

e comunicada previamente 

 Serão premiados 3 trabalhos de cada modalidade (PIBIC, PIBITI, PIBIC-EM e 

FAPESP) e 1 pôster externo 

 Para escolha dos trabalhos de Iniciação Científica/USC, serão avaliadas a 

monografia, a apresentação oral e o pôster, segundo os seguintes critérios:  

o Tema: Fundamentação científica, pertinência, importância, justificativas, 

objetivos, resultados, discussão dos resultados e contextualização na literatura 

especializada 

o Metodologia: Adequação e validade da metodologia proposta 

o Rigor científico na redação e apresentação do manuscrito 

o Postura do Aluno Pesquisador nas apresentações oral e pôster 

o Exposição dos tópicos científicos: organização, capacidade de síntese e clareza 

na apresentação 

 Para escolha dos trabalhos tipo pôster serão avaliados o pôster e sua apresentação 

oral, segundo os seguintes critérios:  

o Tema: Fundamentação científica, pertinência, importância, justificativas, 

objetivos, resultados, discussão dos resultados  

o Metodologia: Adequação e validade da metodologia proposta 

o Postura do Aluno Pesquisador na apresentação do pôster 

mailto:celina.junqueira@usc.br


 
o Exposição dos tópicos científicos: organização, capacidade de síntese e clareza 

na apresentação 

OBS.: À Comissão Científica reserva-se o direito de solucionar eventuais controvérsias 

durante o processo de julgamento. 


