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ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NO II CONGRESSO DE INICIAÇÃO 
À PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 

 
 
 
Além da inscrição dos resumos que serão publicados em Anais do II Congresso de 
Iniciação Científica da UFSB, os estudantes que participaram do Programa Institucional 
de Bolsas à Pesquisa, Criação e Inovação – PIBIPCI 2015, deverão realizar 
uma apresentação oral de até 10 minutos. Esta atividade ocorrerá nos dias 17 e 18 de 
outubro nos turnos matutino e vespertino, conforme programação da SNCT 2016. 
 
Todos aqueles que submeteram Resumos de Trabalho Científico e de Inovação, mesmo 
os que não estão vinculados ao PIBIPCI, deverão produzir um Painel Virtual (1 Slide) para 
ser exposto durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.  Não será preciso a 
impressão de pôsteres. 
 
Os painéis Virtuais deverão, prioritariamente, ser enviados para o e-mail do programa 
pibipci@ufsb.edu.br ou serem entregues até o dia 14 de outubro de 2016 em mídia digital 
na Secretaria Acadêmica do seu Campus para que o servidor técnico arquive e protocole 
como Painel Virtual da SNCT em nome do autor/apresentador. No Campus Jorge Amado 
o arquivo poderá ser entregue na sede da DPCI/PROGEAC das 08 às 17 horas. 
 
Os painéis virtuais serão expostos em quiosques espalhados pela Universidade. A 
comissão organizadora local ficará responsável em editar os arquivos e distribuí-los nos 
quiosques de mídia digital, onde se apresentarão os slides. 
 
Os estudantes vinculados ou não ao PIBIPCI deverão apresentar os Painéis Virtuais nos 
respectivos quiosques no dia 18 de outubro de 2016 de 14 às 16 horas. 
 
Os Trabalhos aprovados pela Comissão Científica serão devidamente Certificados. 
 
A Certificação está condicionada a Apresentação dos Trabalhos devidamente inscritos. 
 
Os estudantes que submeteram Resumos vinculados ao PIBIPCI e ao Concurso de Ideias 
poderão receber: 
 

a) Certificado de Conclusão de estudos no Programa de Iniciação Científica em que 
participou; 

b) Premiação simbólica para os três melhores trabalhos por área de conhecimento. 
  

 
Contamos com a participação de todos! 

https://email.ufsb.edu.br/

