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XXVII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

VIII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR PRPq 

Pró-Reitoria de Pesquisa  

INSCRIÇÕES DE 16 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2018 

Site Semana do Conhecimento: https://www.ufmg.br/semanadoconhecimento 

INSTRUÇÕES - NAPq 

Dispõe sobre a avaliação dos trabalhos inscritos na XXVII Semana de Iniciação Científica (SIC) e no VIII 

Seminário de Iniciação Científica Júnior PRPq. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A XXVII Semana de Iniciação Científica (SIC) e o VIII Seminário de Iniciação Científica Júnior PRPq têm 

por finalidade avaliar os trabalhos inscritos e a participação ativa do aluno em projetos de atividades 

científica, tecnológica e artístico-cultural. 

1.2. A avaliação oral e dos pôsteres acontecerá entre os dias 08 e 09 de outubro nas respectivas unidades 

acadêmicas.  

1.3. Os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação – PIBITI / CNPq, Edital 06/2017, inscritos na SIC, farão única apresentação dos 

trabalhos no dia 17 de outubro de 2018, no CAD 3, em horário a ser divulgado. 

1.4. Os estudantes que tiverem seus trabalhos agraciados com Relevância Acadêmica deverão afixar seus 

pôsteres no CAD 3, dia 17 de outubro, quarta-feira, em horário a ser divulgado na página da PRPq. A 

avaliação que indicará os melhores trabalhos de cada grande área será realizada pelo Comitê Externo à 

UFMG no dia 17/10.  

1.5. Os melhores trabalhos de cada grande área serão premiados durante a Cerimônia de Encerramento 

da Semana do Conhecimento UFMG 2018, a ser realizada no dia 19 de outubro de 2018 (sexta-feira), no 

auditório da Reitoria. 

 

2. DA ORGANIZAÇÃO 

A organização e a definição dos procedimentos para a realização das avaliações ficarão a cargo dos 

Núcleos de Assessoramento à Pesquisa (NAPqs) ou órgãos equivalentes das respectivas unidades.  
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2.1. Compete aos NAPq’s ou órgãos equivalentes: 

I. sugerir à Diretoria de sua Unidade Acadêmica os nomes dos professores para compor a Comissão 

Local de Avaliação da Unidade/Departamento, bem como informar à PRPq, via sistema, os nomes 

indicados. Será permitida a participação de bolsistas de pós-doutorado e de alunos de doutorado como 

avaliadores, desde que tenham acesso ao sistema Minha UFMG; 

II. divulgar os critérios de avaliação e disponibilizar a planilha para os avaliadores registrarem as 

notas atribuídas a cada trabalho; 

III. organizar as avaliações locais, disponibilizando os resumos dos trabalhos aos avaliadores. Os 

resumos também estarão disponíveis aos avaliadores pelo sistema de inscrição 

(https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/pesquisa); 

IV. organizar a distribuição e exposição dos pôsteres, definindo horários/turno para as avaliações 

orais, providenciando a divulgação aos interessados; 

V. supervisionar a organização e funcionamento da XXVII Semana de Iniciação Científica na 

respectiva unidade; 

VI. consolidar o resultado final da avaliação, identificando após o recebimento das notas, via sistema 

online, os melhores trabalhos da Unidade ou Departamento; 

VII. informar aos autores dos trabalhos agraciados com Relevância Acadêmica que os pôsteres 

deverão ser afixados no CAD 3 para avaliação do Comitê Externo, dia 17 de outubro de 2018, em horário 

a ser divulgado;  

VIII. acompanhar e conferir os nomes dos autores dos trabalhos agraciados com Relevância 

Acadêmica, até as 14 horas do dia 10 de outubro de 2018, no Sistema de Inscrição do evento 

(https://aplicativos.ufmg.br/conhecimento/pesquisa, acessado por intermédio do navegador Mozilla 

Firefox atualizado);  

IX. a avaliação será por meio de aplicativo eletrônico no qual o avaliador poderá inserir as notas da 

avaliação. 

2.2. Comissão Local de Avaliação 

A Comissão Local de Avaliação será orientada pelo coordenador do NAPq ou órgão equivalente de sua 

respectiva Unidade Acadêmica. 

2.2.1. Compete às comissões locais de avaliação: 

I. tomar conhecimento dos procedimentos de avaliação; 
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II. visitar os pôsteres para avaliação e arguir os alunos, atribuindo notas de 0 a 10, de acordo com a 

planilha de Avaliação da Apresentação, disponível na página da PRPq (www.ufmg.br/prpq - 

Pesquisa - Semana de Iniciação Científica) e da Semana do Conhecimento 

(https://www.ufmg.br/semanadoconhecimento); 

III. cadastrar as notas de avaliação dos trabalhos, por meio de aplicativo de avaliação da PRPq, para a 

seleção  dos trabalhos agraciados com Relevância Acadêmica.  

 

Obs.: Será considerado o melhor trabalho por comissão cadastrada no Sistema de Inscrição da 

Semana de Iniciação Científica.  

3. DAS AVALIAÇÕES 

3.1. Orientações gerais 

3.1.1. A avaliação será realizada na Unidade Acadêmica de origem. 

3.1.2. Os critérios para julgamento dos trabalhos devem ser divulgados para a Comunidade Universitária 

antes da realização do evento. 

3.1.3. Todos os trabalhos inscritos deverão ser avaliados. 

3.1.4. Na avaliação dos pôsteres serão considerados apenas os trabalhos cujos autores, alunos de 

Iniciação Científica, estiverem presentes no momento da avaliação. 

3.1.5. É vedada a participação de orientadores na apresentação dos trabalhos de seus orientandos 

durante o processo de avaliação. 

3.1.6. Cada trabalho deverá ser examinado por 2 (dois) avaliadores, compreendendo a leitura do resumo, 

a visita aos pôsteres e a arguição do(s) aluno(s). 

3.1.7. Cada avaliador deverá avaliar em torno de 12 (doze) trabalhos. 

3.2. Dos critérios para avaliação 

As notas, variando de 0 (zero) a 10 (dez), serão atribuídas a cada trabalho, considerando-se os seguintes 
critérios: 

1- Apresentação: estética, organização, desenvoltura. 

2- Título: adequado, informativo, criativo & identificação adequada dos autores. 

3- Clareza do resumo. 

4- Relevância da pergunta e/ou tema. 
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5- Objetivo(s) Claro(s). 

6- Conteúdo/tema bem desenvolvido no trabalho. 

7- Resultados consistentes. 

Diretoria de Fomento 

Pró-Reitoria de Pesquisa /2018 


