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ORIENTAÇÕES PARA O 31º SIC - SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, no 
uso das suas atribuições constantes dos incisos I, II e IV 
do art. 22 e incisos VI e XII do art. 25 do Regimento Geral, 
resolve: 

 
DOS RESUMOS: 
 
Art. 1º Os bolsistas deverão elaborar e entregar o Resumo expandido para seus orientadores até 
o dia 31/08/2021. 
 
Parágrafo único – Os Resumos Expandidos deverão estar de acordo com o Modelo de Resumo, 
disponível em:  
https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario  
 
Art. 2º O orientador deverá aprovar e encaminhar a versão final em PDF do(s) resumo(s) do(s) 
seu(s) bolsista(s) à Direção de Pesquisa e Pós-Graduação – DPPG do seu Centro de Ensino até 
dia 06/09/2021. 
 
Art. 3º A DPPG deverá encaminhar os resumos expandidos, devidamente homologados, à Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPPG até dia 13/09/2021. 
 
§ 1º A PROPPG não fará revisão textual dos resumos. Esta é uma responsabilidade a nível de 
Centro de Ensino. 
§ 2º Os resumos expandidos deverão estar em formato PDF e nomeados de acordo com o 
número correspondente ao da classificação dos títulos dos resumos de ‘A’ a ‘Z‘ (Anexo 2). 
§ 3º O resumo do bolsista que não seguir os padrões exigidos por este documento não será 
publicado nos Anais do Seminário, expondo-se a não aprovação pelo CNPq e UDESC da 
Prestação de Contas da Bolsa Recebida. 
§ 4º Os resumos deverão ser enviados à PROPPG por meio de compartilhamento digital, via 
OneDrive, na subpasta “Resumos e Anexos”, presente pasta compartilhada pela PROPPG com 
cada Centro (31° SIC – CENTRO), acompanhados do índice de numeração dos resumos, em 
conformidade com o disposto no § 2º. 
 
DOS VÍDEOS: 
 
Art. 4º Os BOLSISTAS deverão produzir e entregar um vídeo, que configurará na apresentação 
obrigatória exigida a todos os bolsistas de Iniciação Científica o SIC, até o dia 31/08/2021. 
 
§ 1º Os bolsistas deverão realizar a gravação e encaminhar para aprovação de seu respectivo 
orientador, conforme orientações no Anexo 1. 
§ 2º Os bolsistas deverão incluir nos vídeos os slides de início e fim de vídeo (Anexo 3). 
§ 3º Os bolsistas ao enviarem o link dos seus vídeos estão automaticamente de acordo e 
permitem a utilização e veiculação da vídeo-imagem, interna e externamente a UDESC, sem 
quaisquer ônus para a instituição. 
§ 4º Os bolsistas deverão encaminhar ao seu orientador, o Anexo 4 preenchido. Caso o discente e 
docente orientador não aceitem a publicação do vídeo será necessária uma justificativa.   

https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario
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§ 5º O bolsista que não enviar o vídeo nos padrões exigidos por este documento não terá 
cumprido os deveres como bolsista IC, expondo-se a não aprovação pelo CNPq e UDESC da 
Prestação de Contas da Bolsa Recebida. 
 
Art. 5º O ORIENTADOR após aprovar o vídeo deverá encaminhá-lo à DPPG, junto com o termo 
de autorização (Anexo 4) até dia 06/09/2021. 
 
§ 1º O orientador deverá identificá-lo de acordo com o título do trabalho do bolsista, a modalidade 
de bolsa a que seu bolsista pertence e a área de avaliação do trabalho. 
§ 2º As DPPGs somente receberão os arquivos enviados pelo orientador, conferindo o caráter de 
aprovação pelo mesmo. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
Art. 6º O trabalho de iniciação científica será avaliado pelo ad hoc considerando dois produtos 
(resumo expandido e vídeo da pesquisa). O vídeo será gravado pelo bolsista de IC utilizando o 
recurso/software mais apropriado e de sua escolha, seguindo as Orientações para os Vídeos, que 
encontram-se disponíveis na página da PROPPG, em Coordenadoria de Pesquisa, Seminário de 
Iniciação Científica (https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario). 
 
§ 1º Os melhores trabalhos, avaliados pelos pesquisadores ad hoc, no conjunto (resumo e vídeo) 
serão disponibilizados, após o encerramento do SIC, na página da PROPPG – com a 
aprovação/ciência dos autores. 
 
Art. 7º As Direções de Pesquisa e Pós-Graduação deverão encaminhar os vídeos e seus 
respectivos resumos expandidos, devidamente homologados, à PROPPG até dia 13/09/2021, 
conforme modelo de Tabela Consolidada (.XLSX), apresentado no Anexo 2. 

 
§ 1º Fica sob responsabilidade das DPPGs a conferência final se o link informado está abrindo 
corretamente. 
§ 2º Os vídeos devem ser armazenados respectivamente nas subpastas do seu Departamento 
e os resumos, o Anexo 2 e o Anexo 4 devem ser inclusos na subpasta “Resumos e Anexos”. 
 
Art. 8º Os certificados do 31º SIC serão em formato digital e disponibilizados em formato digital, 
sob responsabilidade das DPPGs. 
 
Art. 9º Caberá às DPPGs organizar e supervisionar o 31º SIC, ficando sob sua responsabilidade a 
ampla divulgação do acesso aos vídeos e resumos nos Anais, o convite e a formação do comitê 
externo avaliador. 
 
§ 1º Será de responsabilidade da DPPG em acordo com o setor local de informática disponibilizar 
infraestrutura e suporte técnico para os discentes que desejarem gravar os vídeos em ambiente 
adequado na instituição. 
§ 2º Os discentes deverão marcar dia e horário específicos para a gravação dos vídeos, sendo 
controlado pela DPPG e setor de informática local a gestão das gravações. 
 
Art. 10º As DPPGs deverão entregar à PROPPG (via e-mail da Coordenadoria de Pesquisa 
(cpe.reitoria@udesc.br) até dia 15/12/2021 as informações sobre o 31º SIC (“Relatório da DPPG - 
Informações Gerais sobre o 31º SIC”), a classificação dos 3 melhores trabalhos de acordo com a 
avaliação ad hoc (1°, 2° e 3° lugar),  assim como as demais informações relacionadas à pesquisa 
e Iniciação Científica do seu Centro de Ensino.  

https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario
mailto:cpe.reitoria@udesc.br
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Art. 11º Estas orientações entram em vigor na presente data. 
 
 
 

CRONOGRAMA 

31/07/2021 ou 
31/08/2021 

Fim da vigência da bolsa conforme órgão de fomento (UDESC 31/07 e CNPq 
31/08). 

31/08/2021 Data limite para o bolsista enviar ao orientador o Resumo expandido 
objetivando a avaliação, correção e aprovação. 

31/08/2021 Data limite para o bolsista elaborar o Vídeo e o Anexo 4 para o 31º SIC e 
encaminhar seu orientador – conforme orientações/diretrizes disponíveis em 
https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario. 

06/09/2021 Data limite para o orientador enviar à DPPG o vídeo aprovado, anexo 4 e o 
resumo expandido para o 31º SIC – conforme template (modelo de resumo) 
disponível em: 
https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario. 

13/09/2021 Data limite para a DPPG homologar os resumos/vídeos para o 31º SIC e 
enviar à PROPPG. 

18/10/2021 Data limite para o avaliador ad hoc exarar o parecer sobre o resumo/vídeo – 
relativo a pesquisa. 

20/10/2021 Data limite para a PROPPG carregar no seu site os artigos anais e os vídeos 
– caracterizando o formalismo do 31º SIC. 

04 a 29/11/2021 Eventos on-line (promoção, divulgação nas páginas dos centros da pesquisa 
da UDESC) dos vídeos da pesquisa produzido pelos discentes/docentes – 
para o 31º Seminário de Iniciação Científica. 

15/12/2021 Data limite para as DPPGs entregarem as informações sobre o 31º SIC, assim 
como as demais informações relacionadas à pesquisa e Iniciação Científica do 
seu Centro de Ensino. 

 
 
 
Florianópolis, 06 de julho de 2021. 
 
 
 
Profa. Dra. Letícia Sequinatto 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UDESC 
 

 
 

Prof. Dr. Francisco Henrique de Oliveira 
Coordenador de Pesquisa da UDESC 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario
https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario
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ANEXO 1  
 
 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA A PRODUÇÃO DOS VÍDEOS 
 

BOLSISTAS: Os alunos bolsistas devem enviar vídeos de 5 a 7 minutos, no qual expliquem o 

trabalho desenvolvido no período da bolsa. Estes deverão realizar no formato de slides (Anexo 3), 

com a gravação de voz por cima (o aluno deve fazer suas explicações, não apenas ler os slides) 

ou com a gravação de imagem do aluno explicando seu projeto. O formato adotado e o conteúdo 

abordado devem ser definidos junto ao orientador. 

Assim como nos Seminários de Iniciação Científica anteriores, realizados de forma 

presencial, o objetivo das apresentações é avaliar a pesquisa de Iniciação Científica realizada 

pelo aluno, seu conhecimento e domínio sobre o tema, sua postura, bem como a oportunidade de 

participar de uma divulgação científica. Para tanto, é necessário que os vídeos possuam clareza e 

qualidade técnica que permitam sua avaliação. Os vídeos devem iniciar e finalizar com os slides 

de abertura e encerramento disponibilizados no site https:// 

https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario. 

O aluno deve efetuar a gravação em um ambiente silencioso, para isso deve 

desligar aparelhos sonoros, tais como celulares e televisores, evitar mexer em objetos como 

papel, caneta, ou qualquer acessório que faça barulho. Deve-se dar preferência para utilização de 

microfones, mesmo aqueles embutidos nos fones dos celulares, pois auxiliam uma melhor 

captação do som e evitam a presença de ruídos. A fala deve ser feita com boa entonação, sem 

excessos e o mais próximo possível do equipamento de captura de áudio. Caso o aluno opte por 

aparecer no vídeo, também deve ser dada atenção à gravação da imagem. Ao utilizar celular ou 

câmera para efetuar a gravação, apoiar em um plano fixo, para não prejudicar a captura. Se a 

câmera usada for a do notebook, é importante evitar mexer a parte do equipamento onde ela está 

localizada para que o enquadramento não seja prejudicado. O enquadramento da imagem deve 

ser ajustado de modo a facilitar o foco da captura, sendo aconselhável capturar a imagem do 

apresentador dos ombros para cima, com a câmera posicionada a sua frente, ou ainda levemente 

inclinada de cima para baixo. Durante a gravação, o aluno deve procurar olhar para a câmera, 

para manter a atenção do seu espectador. O ambiente utilizado para captura das imagens deve 

ser o mais claro possível, com a luz incidindo de frente. Quando possível, pode-se aproveitar a luz 

natural, ou ainda utilizar um ponto difuso de luz, como uma luminária com um papel em sua frente. 

https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario
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Este tipo de iluminação evita a formação de sombras que prejudicam a gravação. Os vídeos 

devem ser gravados na horizontal. 

Após a produção do vídeo o aluno deve encaminhar o arquivo ao seu orientador 

para avaliação e aprovação do conteúdo. É aconselhado que o envio sejam feitos via OneDrive 

(disponível no IDUdesc), para evitar a perda de qualidade do vídeo. 

ORIENTADOR: Ao receber o arquivo, o orientador deve assistir ao vídeo, observando seu 

conteúdo e qualidade e, caso aprove o material, o mesmo deve encaminhar o arquivo à DPPG do 

Centro. As DPPGs deverão receber somente os arquivos enviados pelos orientadores, pois 

serão entendidos como aprovação do seu conteúdo. 

DPPG: A DPPG deverá acessar a pasta do 31° SIC compartilhada pela PROPPG e armazenar os 

vídeos nas subpastas de seus respectivos Departamentos.
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ANEXO 2 
 

 

Centro 
Nome do aluno/ 

Nome do orientador 
Título do Projeto Termo de Imagem – Anexo 4 (OK) 
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ANEXO 3 (Slide Início Vídeo) 
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ANEXO 3 (Slide Fim Vídeo) 
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ANEXO 4  

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO – VIDEO 31º SIC 
 

Eu, (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), portador(a) do RG n.º ___________, 

inscrito(a) no CPF sob o n.º_____________________, residente na Rua 

___________________________ n.º ____, (cidade) – (estado), AUTORIZO o uso do vídeo 

produzido para o 31º Seminário de Iniciação Científica (SIC/UDESC), na forma como se 

apresenta.  

 

A presente autorização sobre a filmagem é concedida à UDESC a título gratuito, de forma direta 

ou indireta para toda e qualquer finalidade, seja para uso científico, de publicidade, jornalístico, 

editorial, didático e outros que existam ou venham a existir no futuro, para 

veiculação/distribuição em território nacional e internacional.  

 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, sem 

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à filmagem ora autorizada ou a 

qualquer outro, e assino a presente autorização.  

 

(Obs.: Cada pessoa que aparecer na filmagem deverá assinar esse documento) 

 

Local e data:  

 
Assinatura: 

 

 
Telefone para contato: (       ) 

 

(      ) Caso Não Autorize apresente uma Justificativa 

 

 

 

 

 

 


