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  A Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  da  Universidade  Federal  do  Ceará

(PRPPG-UFC)  torna  pública  a  abertura  de  inscrições  e  estabelece  normas  relativas  à

participação  no  XXXIII  ENCONTRO  DE  INICIAÇÃO  CIENTÍFICA  E  VII

ENCONTRO DE PESQUISA DE PÓS-GRADUAÇÃO da UFC, que serão realizados no

período de 22 a 24 de outubro 2014, no Campus do Pici. 

1. OBJETIVOS 

Os  Encontros  de  Iniciação  Científica  e  de  Pesquisa  da  UFC  têm  como  objetivo

principal divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelos alunos de graduação bolsistas ou

não de Iniciação Científica e alunos de Pós-graduação, bem como proporcionar a integração

entre a comunidade acadêmica da UFC. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1  O  período  de  inscrição  é  de 04/Ago/2014 a 31/Ago/2014.   A inscrição  será

realizada exclusivamente por via eletrônica no endereço http://www.prppg.ufc.br/eu/2014/ no

link “Inscrição”. 

 2.2 Para realizar a inscrição o orientador deverá preencher os dados cadastrais do

formulário  eletrônico  do  Encontro,  escolhendo  o  evento  que  irá  participar  e

OBRIGATORIAMENTE a forma de apresentação e a área, que julgue mais adequada para a

avaliação do seu trabalho. 

 2.3 Após o envio definitivo do resumo o orientador  poderá visualizar os resumos

submetidos no programa de inscrição.

2.4 Os resumos poderão ser alterados até o final do período de inscrição, bastando para

tanto clicar sobre o título do resumo em “Resumos Cadastrados” no site de inscrição. Findado

o prazo de inscrição, não será mais possível fazer qualquer alteração. 

2.5 O Bolsista Principal poderá participar somente de um resumo dentro do mesmo

evento/encontro.

http://www.prppg.ufc.br/eu/2014/


2.6 Os resumos serão encaminhados para parecer de consultores  ad hoc designados

pelo  Comitê  Interno  do  PIBIC  (Coordenadores  de  Áreas  da  UFC).  Os  pareceres  serão

homologados  pelo  citado  comitê  e  os  resultados  comunicados  no  site  dos  Encontros

Universitários 2014 (EU2014). 

3. PÚBLICO ALVO 

3.1 Poderão inscrever-se alunos de graduação e pós-graduação com matrícula regular

na UFC.

 3.2 Os alunos atuais bolsistas de Iniciação Científica do Programa PIBIC  2013-2014

que fizeram seus relatórios na plataforma Ícaro Moreira até 07/Jul/2014, terão seus relatórios

do  PIBIC  convertidos  AUTOMATICAMENTE   em  Resumos  para  os  EU2014.  Estes

Resumos  poderão  ser  visualizados  no  site  dos  EU2014.   Eles  terão  como  forma  de

apresentação Pôster e não poderão ser modificados, porém, é permitido ao orientador incluir

nomes de co-autores.

Caso o orientador  possua dois  bolsistas   em um mesmo projeto,  poderá optar  por

incluir OUTRO resumo no nome de um dos bolsistas. Lembramos que o bolsista só poderá

participar como autor principal de um trabalho por encontro.

4. DA APRESENTAÇÃO 

4.1 As apresentações serão realizadas através de Pôster para o XXXIII ENCONTRO

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. Já para o VII ENCONTRO DE PESQUISA DE PÓS-

GRADUAÇÃO  poderão  ser  através  de  Comunicação  Oral  ou  Pôster,  cuja  escolha  será

realizada no ato da inscrição. Na Comunicação Oral cada candidato disporá de 10 minutos

com tolerância de mais 05 minutos para apresentação do trabalho e serão reservados pelo

menos 5 minutos para argüição. 

4.2  Os  Pôsteres  devem ter  o  seguinte  formato:  0,90m de largura  por 1,20m de

altura. 

4.3  Serão  disponibilizados  para  apresentação  Oral,  os  seguintes  recursos:

videoprojetor,  conexão à Internet e CPU com entrada para Pen Drive. 

4.4 Os trabalhos para apresentação oral deverão ser gravados em Pen Drive e serem

disponibilizados ao coordenador da seção com antecedência mínima de 15 minutos ao horário

de início da mesma. 



4.5 Os painéis para apresentação serão disponibilizados no Campus do PICI próximo

ao local das apresentações orais e serão setorizados por evento e por área de conhecimento. 

4.6 O bolsista principal será o responsável pela apresentação do trabalho.

4.7  Informamos  aos  inscritos  que  só  terão  direito  aos  certificados  trabalhos

apresentados. É obrigatória a presença do responsável no momento da passagem da comissão

avaliadora para submeter-se a questionamentos.

5. DO ORIENTADOR 

 5.1 Revisar o resumo do orientando antes do envio da inscrição.

 5.2 Participar do encontro como agente motivador e difusor das pesquisas realizadas

na  UFC  e  se  fazer  presente,  em  caráter  obrigatório,  nas  seções  onde  seus  orientados

apresentarem trabalho.

 5.3 Atender a PRPPG quando solicitado a dar parecer em resumos ou trabalhos, julgar

painéis  ou  participar  na  coordenação  das  sessões  do  XXXIII  Encontro  de  Iniciação  à

Pesquisa e VII Encontro de Pesquisa de Pós-graduação da UFC. 

6. CLÁUSULA DE RESERVA 

A PRPPG,  por  intermédio  da  Coordenadoria  de  Pesquisa,  reserva-se  o  direito  de

resolver os casos omissos, bem como as situações não previstas no presente Edital.  

 Fortaleza, 24 de julho de 2014

               Prof. Dr. Gil Aquino de Farias

 Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação



XXXIII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

VII ENCONTRO DE PESQUISA DE PÓS-GRADUAÇÃO

INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO DE RESUMOS

 Os resumos dos trabalhos selecionados para apresentação no XXXIII Encontro de

Iniciação  Científica  e  VII  Encontro  de  Pesquisa  serão  disponibilizados  na  página  dos

Encontros Universitários 2014. Assim sendo, ao preencher o formulário disponibilizado no

endereço http://www.prppg.ufc.br/eu2014.ufc.br/  no  link “Inscrição” siga rigorosamente

as seguintes instruções: 

1. Para o Encontro de Pesquisa, escolha o tipo de apresentação: Oral ou Pôster; para o

Encontro de Iniciação Científica será Pôster;

2. Escolha a Área de conhecimento que julgar mais conveniente para a avaliação do

seu trabalho, no formulário eletrônico;

3. Escreva o título em letras maiúsculas;

4. Escreva o nome completo do bolsista principal e seu CPF;

5. Acrescente até cinco participantes co-autores. Os nomes dos co-autores devem ser

escritos em minúsculo sendo apenas em maiúsculo a primeira letra de cada nome.;

6. O resumo tem que ser digitado em português e conter o mínimo de 1400 caracteres

e o máximo de 2000 caracteres com espaços;

7.  Organize  o  resumo  de  forma  a  incluir  uma  pequena  introdução,  objetivos,

metodologia,  resultados  e  a  conclusão  do  trabalho,  mesmo  que  parcial;  NÃO  SERÃO

ACEITOS RESUMOS QUE NÃO POSSUAM RESULTADOS;

8. Os bolsistas estão obrigados a fazer agradecimento ao órgão financiador da bolsa de

IC no final do resumo; 

9.  As  palavras  chave  (três  no  máximo)  devem ser  digitadas  em letras  maiúsculas

apenas no espaço referente a elas no Formulário eletrônico;

10. Trabalhos de Bolsistas de Iniciação científica devem conter obrigatoriamente ele,

como o bolsista principal; 

11. O teor do resumo é de total  responsabilidade do Orientador,  não podendo ser

alterado após o ajuste e envio definitivo à PRPPG.

http://www.prppg.ufc.br/eu2013.ufc.br/


GRANDES ÁREAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS:

CIÊNCIAS AGRÁRIAS; CIÊNCIAS BIOLÓGICAS; CIÊNCIAS DA SAÚDE;

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA; CIÊNCIAS HUMANAS; CIÊNCIAS SOCIAIS

APLICADAS; ENGENHARIAS; LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES;

MULTIDISCIPLINAR

 

ÁREAS DE CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS

 CIÊNCIAS AGRÁRIAS

• CIÊNCIAS AGRÁRIAS

• CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

• ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

• CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I

• CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II

• CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III

• ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE

CIÊNCIAS DA SAÚDE

• ENFERMAGEM 

• MEDICINA I 

• MEDICINA II

• MEDICINA III

• ODONTOLOGIA 

• SAÚDE COLETIVA 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

• CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

• FÍSICA / ASTRONOMIA 

• GEOCIÊNCIAS 



• MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

• QUÍMICA 

CIÊNCIAS HUMANAS 

• EDUCAÇÃO 

• FILOSOFIA/TEOLOGIA 

• GEOGRAFIA 

• HISTÓRIA 

• PSICOLOGIA 

• SOCIOLOGIA 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

• ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO 

• DIREITO 
• ECONOMIA 

• CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS I

ENGENHARIAS

• ENGENHARIA I 

• ENGENHARIA II 

• ENGENHARIA III 

• ENGENHARIA IV 

LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 

• LETRAS / LINGUÍSTICA 

MULTIDISCIPLINAR

• BIOTECNOLOGIA

• MATERIAIS

• ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÀTICA

• INTERDISCIPLINAR


