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XIX  SIMPÓSIO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA &  
XVIII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

EDITAL PROPUESPI  Nº 005/2019 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Piauí torna pública a abertura de inscrições 
para participação no XIX Simpósio de Produção Científica e XVIII Seminário de Iniciação Científica, que serão realizados de 
22 a 25 de outubro de 2019. 
 
2. OBJETIVO GERAL 

Estes eventos têm como foco principal divulgar os resultados das pesquisas e inovações desenvolvidas pelos docentes, 
discentes e técnicos da UESPI, vinculados ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), além de proporcionar a iniciação do discente na 
participação de eventos científicos, bem como promover a socialização de pesquisas de estudantes, professores e profissionais 
de outras IES. 

 
3. PARTICIPAÇÃO 

3.1 COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 
I. XVIII Seminário de Iniciação Científica: exclusivamente para os bolsistas PIBIC e PIBITI (CNPq, CNPq-AF, UESPI e 
UESPI-AF) e voluntários de Iniciação Científica da UESPI.  
II. XIX Simpósio de Produção Científica: demais pesquisadores, estudantes de graduação, pós-graduação e grupos diversos, 
envolvidos com iniciação científica e pesquisa acadêmica desta e de outras instituições de ensino superior. 
III. Cada inscrito só poderá apresentar um trabalho. 
IV. A inscrição é pessoal e intransferível. 
V. Os trabalhos serão apresentados em uma das modalidades: oral ou pôster. 
VI. Os bolsistas e voluntários inscritos no PIBIC/PIBITI (vigência 2018-2019) apresentarão seus trabalhos exclusivamente no 
XVIII Seminário de Iniciação Científica na modalidade oral ou pôster, conforme as indicações do Comitê Institucional de 
Pesquisa e Inovação Tecnológica-CIPIT. 
VII. Os inscritos no XIX Simpósio de Produção Científica, que tiverem os seus resumos aprovados pela Comissão do evento, 
apresentarão os seus trabalhos na modalidade de pôster.  
VIII. O trabalho inscrito no XVIII Seminário de Iniciação Científica deve ser apresentado pelo(a) próprio(a) autor(a). Na 
ausência do(a) aluno(a), cabe ao orientador realizar a apresentação do trabalho. A não apresentação do trabalho implicará no 
impedimento de ambos concorrerem no processo seletivo do PIBIC 2020-2021, além do(a) aluno(a) não ter direito de receber o 
certificado de iniciação científica da UESPI.   
IX. Os trabalhos que serão apresentados no XVIII Seminário de Iniciação Científica na modalidade oral ou pôster deverão 
contar com a presença do orientador. A ausência do orientador implicará no impedimento de concorrer no processo seletivo do 
PIBIC 2020-2021, salvo quando o mesmo apresentar formalmente uma justificativa para a Diretoria de Departamento de 
Pesquisa da UESPI, que seja aceita pelo Comitê Institucional de Pesquisa e Inovação Tecnológica-CIPIT.  
X. O trabalho inscrito no XIX Simpósio de Produção Científica deverá ser obrigatoriamente apresentado por pelo menos um 
dos autores que estejam inscritos no evento. 
XI. Os resultados dos trabalhos aprovados no XVIII Seminário de Iniciação Científica e no XIX Simpósio de Produção 
Científica serão divulgados no site do evento (http://www.uespi.br/simposio) até o dia 11/10/2019. 
XII. A PROP divulgará os dias, horários, locais e modalidades das apresentações, até o dia 11 de outubro de 2019, 
exclusivamente no site do evento (http://www.uespi.br/simposio). É de exclusiva responsabilidade do participante acompanhar 
o site oficial do evento. 
 

3.2 SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO (OUVINTE)  
XIII. Somente para aquele(a)s  que não estiverem inscrito(a)s como autore(a)s ou co-autore(a)s de trabalho. 
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4. INSCRIÇÕES  
 
4.1 COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO   

I. Os discentes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PIBIC/PIBITI) terão suas inscrições efetuadas automaticamente (gratuitamente) no XVIII Seminário de Iniciação Científi-
ca, ao enviar o relatório final, referente ao PIBIC 2018-2019 no Sistema de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa da UESPI–
SIGROP,  até o dia 31 de agosto de 2019.  
II. As inscrições para o XIX Simpósio de Produção Científica serão no período de 01 de agosto a 20 de setembro de 2019, ex-
clusivamente no site (http://www.uespi.br/simposio). “Verificar o valor das Taxas no Sub-Tópico 4.3”. 
III. Os relatórios finais e os resumos dos trabalhos submetidos via SIGPROP, para o XVIII Seminário de Iniciação Científica, 
serão encaminhados para o Comitê Institucional de Pesquisa e Inovação Tecnológica-CIPITI, bem como para os parecerista ad 
hoc. Caso haja necessidade de correções, no período de 01 de setembro  a 09 de outubro de 2019 o(a) orientador(a) será notifi-
cado(a) automaticamente por e-mail ou na sua conta pessoal do sistema, para acessar o SIGPROP e fazer dentro do prazo má-
ximo de 72 horas, após o recebimento da notificação, as correções ou justificativas e reencaminhar novamente pelo sistema 
para o Comitê emitir o parecer final, sob pena de ter a sua inscrição cancelada pelo Comitê. 
IV. É de exclusiva responsabilidade do(a) orientador(a) e do(a) aluno(a) inscrito no XVIII Seminário de Iniciação Científica, 
assim como o participante inscrito no XIX Simpósio de Produção Científica, acompanharem o site oficial do evento 
(http://www.uespi.br/simposio), sua conta pessoal do SIGPROP (exceto inscritos do Simpósio) e o seu e-mail entre o período 
do lançamento deste edital e o término do evento, para terem acesso a todas as notícias e informações divulgadas pela Diretoria 
de Departamento de Pesquisa e pela Comissão do evento.  
V. Os resumos dos trabalhos submetidos no XIX Simpósio de Produção Científica serão encaminhados para membros do Co-
mitê Interno de Pesquisa, bem como para parecerista ad hoc, que irão avaliar se os trabalhos serão aprovados ou reprovados 
para apresentação exclusivamente na modalidade de pôster.   
VI. O resumo deverá conter brevemente: introdução, objetivos, métodos utilizados, resultados obtidos e conclusões. Não é 
permitida a citação de referências bibliográficas no resumo. 
VII. O resumo pode ser redigido em português, inglês ou espanhol. 
VIII. O resumo deve necessariamente tratar-se de uma pesquisa científica desenvolvida ou em desenvolvimento, e não apenas 
de uma proposta de trabalho. 
IX. Revisões de literatura não serão aceitos como resumos. 

             
Observação I: Cada aluno(a) poderá ser autor(a) principal de apenas um trabalho. 
Observação II: :  todos os autores do trabalho,  obrigatoriamente devem se inscrever no evento pelo menos como ou-
vinte (exceto o primeiro autor) para que o nome conste no certificado de apresentação de trabalho. 
Observação III: O(a) autor(a) principal cujo trabalho não for aceito, participará do evento como ouvinte. 
Observação IV: a organização do evento não efetuará inscrições incompletas, condicionadas ou fora das datas estabe-
lecidas pelo edital. 
 
 
        

4.2 SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO (OUVINTE) 
X. No período de 01 de agosto a 20 de setembro de 2019 preencher o formulário de inscrição disponível       exclusivamente 
no site (http://www.uespi.br/simposio). 

 
4.3 TAXAS DE INSCRIÇÕES  

Participantes com apresentação 
Categoria 

1º Lote/(Datas) 2º Lote/(Datas) 

Alunos PIBIC/PIBITI Bolsistas Gratuitas (até 30/08/2019 ) ------------- 

Estudantes de Graduação R$ 20,00 (01/08/2019 a 31/08/2019) R$ 40,00 (01/09/2019 a 20/09/2019 ) 

Estudantes  de Pós-
Graduação/UESPI e outras IES 

R$ 30,00 (01/08/2019 a 31/08/2019 )  R$ 50,00 (01/09/2019 a 20/09/2019 ) 

Demais Profissionais (Professores, 
técnicos) da UESPI e outras IES 

R$ 40,00 (01/08/2019 a 31/08/2019 )  R$ 60,00 (01/09/2019 a 20/09/2019 ) 

Participantes como ouvintes R$ 15,00 (01/08/2019 a 31/08/2019 )  R$ 35,00 (01/09/2019 a 20/09/2019 ) 
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Inscritos na categoria Estudantes de Graduação, Estudantes de Pós-Graduação e Demais profissionais deverão anexar no 
ato da inscrição para comprovar sua categoria, um dos comprovantes abaixo:  
Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 
• Carteira de estudante/residência (frente e verso); 
• Declaração de matrícula, Histórico escolar, frequência ou residência carimbada e assinada pela instituição de trabalho ou en-
sino; 
• Boleto quitado de mensalidade do semestre vigente da instituição de ensino. 
Demais profissionais  
• Certificado de conclusão da graduação  
• Contracheque   
• Carteira do conselho da categoria 
 

4.4 PAGAMENTOS  
 
O pagamento das inscrições, conforme as categorias do item 4.3, deverá ser através de um depósito bancário  na Conta Corren-
te n° 7286-9, FUESPI/Diversos, Agência n° 3791-5 do Banco do Brasil. O Comprovante de pagamento da taxa deverá ser ane-
xado obrigatoriamente no ato da inscrição.  
Observação: Não será aceito depósito bancário realizado com utilização de envelope. 

 
5. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

5.1  Das modalidades de apresentação de trabalhos: 
I. Alunos inscritos no PIBIC/PIBITI (vigência 2018-2019) – apresentação na modalidade oral ou pôster. 
II. Demais alunos e profissionais – modalidade pôster. 
III. As apresentações serão avaliadas pelo Coordenador de Sessão, utilizando o Formulário de Avaliação (ANEXO I). 

 
Observação: Conforme a demanda, a organização do evento poderá modificar a opção de apresentação de trabalho. 

 
 

5.2  Apresentação Oral: 
IV. O(a) autor(a) de cada trabalho terá no máximo 10 minutos de apresentação, mais 05 minutos para questionamentos; 
V. Deverá ser rigorosamente observado o horário pré-estabelecido para cada sessão de apresentação; 
VI. As apresentações não poderão sofrer remanejamento de horário sem que haja a devida justificativa e a autorização do 
Coordenador de Sessão. 

 
5.3 Apresentação de Pôster:  

VII. Cada pôster deverá ser exposto por um período de quatro horas, em local determinado pela organização.  
VIII. O(a) autor(a) e seu orientador deverão estar presentes pelo período de duas horas, em horário previamente determinado, 
para responder aos questionamentos dos visitantes. 
IX. O pôster deverá ter entre 0,80 e 1,00m de largura e entre 0,80 e 1,20m de altura. 
X. O pôster deverá contemplar: título do trabalho, identificação dos autores, vínculo institucional, introdução, objetivos, 
métodos utilizados, resultados obtidos, conclusões e referências bibliográficas.    

 
5.4 Local do Evento 

O local será divulgado no site oficial do evento em breve. 
 
6. CREDENCIAMENTO E MARCAÇÃO DE PRESENÇA  

I. Todos os participantes inscritos no XVIII Seminário de Iniciação Científica e no XIX Simpósio de Produção Científica deve-
rão retirar o seu material e fazer o credenciamento impreterivelmente na data que consta no cronograma deste edital, apresen-
tando documento de identificação.  
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II. Os certificados serão entregues apenas para aqueles que obtiverem no mínimo 75% de frequência.  
III. Não serão entregues materiais fora do prazo que consta no cronograma deste edital. 
IV. Local e horário da retirada do material e credenciamento estarão disponíveis no folder da programação do evento que será 
divulgado no site oficial do evento até o dia 11 de outubro de 2019. 
 
7. PARTICIPAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PIBIC/PIBITI 2018-2019  

I. Todos os professores orientadores do PIBIC 2018-2019 serão convocados pela Diretoria de Departamento de Pesquisa para 
atuarem como pareceristas ad hoc no período de avaliação dos trabalhos conforme o cronograma deste edital e como avaliado-
res dos trabalhos que serão apresentados na modalidade oral e pôster no XVIII Seminário de Iniciação Científica e no XIX 
Simpósio de Produção Científica entre os dias 01 de setembro à 09 de outubro de 2019. A ausência do professor nessas ativi-
dades implicará no impedimento de concorrer no processo seletivo do PIBIC 2020-2021, salvo quando o mesmo apresentar 
formalmente uma justificativa para a Diretoria de Departamento de Pesquisa da UESPI que seja aceita pelo Comitê Institucio-
nal de Pesquisa e Inovação Tecnológica-CIPITI.      
II. A PROP divulgará os dias, horários, sala e trabalhos para serem avaliados pelos professores orientadores até o dia 11 de 
outubro de 2019, exclusivamente no site oficial do evento. Será de exclusiva responsabilidade dos alunos e professores orien-
tadores do PIBIC 2018-2019 acompanharem o site oficial do evento. 
 
8. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA  

I. A justificativa de ausência do professor orientador ou aluno do PIBIC 2018-2019 deverá ser enviada EXCLUSIVAMENTE 
no campo específico no site oficial do evento (http://www.uespi.br/simposio).  
II. O sistema estará aberto para receber estas justificativas a partir de 14 de outubro até o dia 31 de outubro de 2019.  
III. Todas as justificativas serão analisadas pelo Comitê Institucional de Pesquisa e Inovação Tecnólogica-CIPITI da UESPI. 
Posteriormente, será informado para o requerente se a justificativa foi aceita ou não.  
IV. A falta da justificativa do professor orientador ou do aluno PIBIC 2018-2019, neste prazo, implicará no impedimento de 
concorrer no processo seletivo do PIBIC 2020-2021. 
 
9. CALENDÁRIO  
 

Lançamento do Edital 05/07/2019 

Inscrições para o XVIII Seminário de Iniciação Científica ( Exclusivos 

para os alunos dos PIBIC). 

As inscrições serão efetivadas au-

tomaticamente no momento da 

submissão do relatório final do 

PIBIC 2018-2019 na plataforma 

do SIGPROP até o dia 31/08/2019.  

Inscrições para o XIV Simpósio de Produção Científica 01/08 a 31/08/19  (1° Lote) 

01/09 a 20/09/19 (2° Lote) 

Avaliação do(s) resumo(s) dos participantes do Seminário de Iniciação 

Científica  
 01/09 a 09/10/19 

Avaliação do(s) resumo(s) dos participantes do Simpósio de Produção 

Científica 
  01/08 a 09/10/18 

Resultado final dos trabalhos aceitos para o Seminário e Simpósio.  Até 11/10/19 

Justificativas  de Ausência    14/10 a 31/10/19 

Realização do Evento  22 a 25/10/19 
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10. LIVRO DE RESUMOS E EMISSÃO DE CERTIFICADOS  

I. O livro de resumos simples, com ISBN, será disponibilizado em formato PDF (Portable Document Format) para download 
no site oficial do evento.  
II. Será emitido um (1) certificado para cada trabalho apresentado, no qual constarão os nomes de todos os autores (bolsista ou 
voluntário, orientador e colaboradores).  
III. Serão emitidos certificados de 40 horas para todos os participantes que obtiverem frequência igual ou superior a 75% nas 
atividades do evento. 
IV. Os certificados serão emitidos em formato PDF com autenticação mecânica em sistema disponível no site oficial do 
evento. 
V. Todos os autores do trabalho deverão estar inscritos no evento para receber o certificado.  
 
11. PREMIAÇÃO 

I. Para os inscritos no XVIII Seminário de Iniciação Cientifica, exclusivo para os alunos que estão participando  do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 2018 -2019, haverá premiações para  os  3 melhores trabalhosa apresen-
tados na modalidade oral  de cada grande  área (Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e 
da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias Linguística, Letras e Artes, Multidisciplinar). 
II. No momento da submissão do relatório final do PIBIC 2018-2019, deverá ser indicado se há interesse do trabalho ser  apre-
sentado na modalidade oral, para concorrer às premiações. 
III. A partir daqueles trabalhos que foram indicados para serem apresentados na modalidade oral,  o CIPITI avaliará e  selecio-
nará os trabalhos que serão apresentados nesta modalidade  e que concorrerão às premiações.   Aqueles que não forem selecio-
nados para serem apresentados na modalidade oral serão apresentados em forma de pôster. 
  
12. DISPOSIÇÕES FINAIS  

I. Os autores de trabalhos apresentados no evento autorizam expressamente a PROP da UESPI para a divulgação dos trabalhos, 
por qualquer mídia. 
II. A PROP reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente edital. 

 
 
 

Teresina-PI, 05 de Julho de 2019. 
 
 
 
 

 
 
  

                                                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Pedro Pio Fontineles Filho 

Coordenador de Departamento de Pós-Graduação 
Gustavo O.de M. Gusmão 

Diretor de Departamento de Pesquisa                
 

Ailma do Nascimento Silva 
Pró-Reitora de Pesquisa e de Pós-Graduação 
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ANEXO I 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 
 

Título do trabalho:  
 

 
 
 

Apresentador:   

Avaliador:  
 

 

Assinatura do 
avaliador:  

 

 

CONTEÚDO EXPRESSO NA MODALIDADE PÔSTER OU APRESENTAÇÃO ORAL I R B E 

Clareza e coerência entre o tema, o(s) objetivo(s) e justificativa(s) da Pesquisa     

Adequação do trabalho quanto ao(s) método(s) de pesquisa utilizado(s)     

Conclusões coerentes e relacionadas com os resultados e objetivos propostos     

Clareza do texto escrito ou apresentado e; qualidade da redação ou da apresentação     

Uso adequado de tópicos (gráficos, tabelas, quadros, fotos, figuras...) visando auxiliar na estru-
turação do conteúdo do trabalho 

    

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO NA MODALIDADE PÔSTER OU ORAL     

Domínio do conteúdo do trabalho apresentado     

Clareza e objetividade na comunicação     

Postura/comportamento durante a apresentação     

Uso adequado do tempo     

Observação: Marque com um “X” os itens: I: Insuficiente; R: Regular; B: Bom; E: Excelente. 
 
Parecer: (  )  Aprovado   Reprovado (  ) 

 


