PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO UNIFEB
PIBIC/PIBIT/CNPq/UNIFEB

XII SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 2019
“Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica”
PROGRAMAÇÃO
Até 26 de abril às 18:00

Inscrição (on line)

http://www.unifeb.edu.br/pos-graduacao/simposio-sic

Sugestão de Gráficas para confecção dos pôsteres (as gráficas não trabalham aos sábados)
Stuart´s Painéis
Rua 28, esquina com 01, Nº 2290, Tel.: 3323-3311, de segunda à sexta-feira, das
até 15 de maio
8:00 às 18:00 horas.
E-mail: ana_stuarts@hotmail.com
Valor: a partir de R$ 60,00 (só fazem banner)
Topografia Arantes
Rua 12, 835, Centro, Tel.: 3325-2822, de segunda à sexta-feira, das 8:00 às 18:00
até 15 de maio
horas.
E-mail: arantes_filho@hotmail.com
Valor: a partir de R$ 20,00 (papel sulfite)
Fixação dos pôsteres Entre 15:00 e 17:00 horas no “Espaço biblioteca”
20 de maio
pelos autores
(Trazer fita adesiva!)
Apresentação e Palestra
Abertura do Simpósio
Das 8:00 às 10:00 horas, Núcleo Jurídico, sala Tribunal do Juri
21 de maio
Intervalo
Das 10:00 às 10:30 horas: Integração dos participantes
Das 10:30 às 12:00 horas, Núcleo Jurídico, sala Tribunal do
Palestras
Juri
21 de maio
Visitação dos pôsteres Entre 13:30 às 17:00 horas, “Espaço biblioteca”
22 de maio

22 de maio

Apresentação oral dos
trabalhos
Palestras (referentes
às áreas de atuação)
Premiação
Encerramento
Retirada dos pôsteres

Entre 8:00 às 12:00 horas, “Bloco João Monteiro Filho”
Entre 14:00 às 16:30 horas
“Diploma de Honra ao Mérito” para o melhor trabalho de cada
Área: 16:30 horas Núcleo Jurídico, sala Tribunal do Juri
17:00 horas
Após encerramento

INSTRUÇÕES PARA O XII SIMPÓSIO DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA UNIFEB
Nos dias 21 a 22 de maio de 2019 será realizado XII Simpósio do Programa Institucional de
Iniciação Científica do UNIFEB – SIC, que tem como tema “Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica”.
A proposta é promover a discussão e orientar os alunos sobre a importância do conhecimento
técnico-científico na redação de projetos, relatórios e, sobretudo artigos científicos.
Semelhante aos anos anteriores, o XII Simpósio de Iniciação Científica é aberto a toda
comunidade do UNIFEB e ao público em geral. As inscrições, realizadas exclusivamente on-line, bem
como o modelo de pôster estão disponíveis no endereço http://www.unifeb.edu.br/posgraduacao/simposio-sic. As inscrições poderão ser realizadas até dia 26 de abril às 18:00 horas.
O pôster (90x120cm) deverá ser enviado diretamente para Stuart´s Painéis ou Topografia
Arantes nos seguintes e-mails: ana_stuarts@hotmail.com ou arantes_filho@hotmail.com
Os alunos do PIBIC/UNIFEB bolsistas e modalidade voluntária, bem como seus orientadores, são
responsáveis pelo envio, com todas as informações sobre o pôster e confirmação do recebimento pelas
empresas Stuart´s Painéis por meio do telefone 3323-3311 ou pelo endereço Rua 28, esquina com a 01
Nº 2290 ou Topografia Arantes por meio do telefone 3325-2822 ou pelo endereço Rua 12 Nº 835,
Centro.
Os alunos que realizam Iniciação Científica cadastrada no UNIFEB são obrigados a participar do
SIC. Todos os inscritos deverão apresentar os trabalhos na forma de pôster e oral.
No dia 20 de maio de 2019 os pôsteres deverão ser fixados a partir das 15:00 até às 17:00 horas
no “Espaço Biblioteca”. Solicitamos, gentilmente, que tragam fitas adesivas para a fixação dos pôsteres.
Os trabalhos serão apresentados na forma de pôster com visitação e discussão dos mesmos, no dia 21
de maio, durante o período da tarde, iniciando-se às 13:30 horas.
Os trabalhos também serão apresentados no formato oral, a partir das 8:00 horas do dia 22 de
maio, com tempo de apresentação de 10 minutos em “MS Power point” e projetor de multimídia. As
apresentações no formato oral serão no Bloco João Monteiro Filho, onde as salas serão divididas pelas
Grandes Áreas a saber:
1- Ciências Agrárias, compreendendo os cursos de Engenharia de Alimentos, Gastronomia, Zootecnia e
Agronomia;
2- Ciências Exatas e da Terra, compreendendo os cursos de Física, Matemática, Química, Física Médica,
Química Tecnológica e Sistemas de Informação;
3- Ciências Sociais e Aplicadas, compreendendo os cursos de Administração, Direito, Pedagogia e
Serviço Social;
4- Ciências da Saúde, compreendendo os cursos de Farmácia, Odontologia, Biologia e Educação Física;
5- Engenharias, compreendendo os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia
Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Engenharia Química.
*O projetor multimídia será disponibilizado pelo UNIFEB, no entanto os computadores (notebooks)
são de responsabilidade do aluno.
Às 16:30 horas do dia 22 de maio, haverá entrega do prêmio: "Diploma de Honra ao Mérito" aos
melhores trabalhos de cada Grande Área, escolhidos pelo avaliador de Área.
A Comissão Organizadora é constituída por membros do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa COPESQ, responsável pela elaboração da programação, organização e condução do evento, além da
avaliação dos trabalhos dos participantes.
Dúvidas: 17-3321-6419 ou e-mail: pibic@unifeb.edu.br
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