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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O 30º SIC - SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Fundação 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: 
 
Art. 1º Os bolsistas deverão elaborar e entregar o Resumo expandido para seus 
orientadores até o dia 10/09/2020. 
§ 1º 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 do(s) resumo(s) do(s) 
seu(s) bolsista(s) à DPPG até dia 14/09/2020. 
 
Art. 3º As Direções de Pesquisa e Pós-Graduação deverão encaminhar os resumos 
expandidos devidamente homologados à PROPPG até dia 21/09/2020. 
§ 1º Fica sob responsabilidade da Comissão de Pesquisa de cada Centro a revisão 
textual dos resumos; 
§ 2º Os resumos expandidos deverão estar em formato PDF e nomeados de acordo com 
o número correspondente da classificação dos títulos dos resumos de ‘A’ a ‘Z‘ em formato 
de índice; 
§ 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 da 
Prestação de Contas da Bolsa Recebida; 
Parágrafo único – Os resumos deverão ser enviados à PROPPG por meio de 
compartilhamento digital, via OnDrive, à cpe.reitoria@udesc.br, acompanhados do índice 
de numeração dos resumos, em conformidade com o disposto no § 2º. 
 
Art. 4º O trabalho de iniciação científica será avaliado pelo adhoc considerando dois 
produtos (resumo expandido e vídeo da pesquisa). O vídeo será gravado pelo bolsista de 
IC seguindo as Orientações para os Vídeos, que também 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 adhoc, no conjunto (resumo e 
vídeo) serão disponibilizados, após o encerramento do SIC, na página da PROPPG. 
§ 2º Os alunos deverão manter disponíveis seus vídeos no seu canal, conforme link 
indicado, no mínimo, até dia 18/12/2020. 
 

https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario
https://www.udesc.br/proreitoria/proppg/coordenadoriadepesquisa/seminario
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Art. 5º Os certificados do 30º SIC serão em formato digital e disponibilizados em formato 
digital, sob responsabilidade das DPPGs; 
 
Art. 6º Caberá as DPPGs organizar e supervisionar o 30º SIC, ficando sob sua 
responsabilidade o convite e formação do comitê externo avaliador; 
 
Art. 7º As DPPGs deverão entregar até dia 15/12/2020 as informações sobre o 30º SIC, 
assim como as demais informações relacionadas à pesquisa e Iniciação Científica do seu 
Centro de Ensino (formulário disponível às DPPGs na página do SIC).  
 
Art. 8º Todos os documentos a serem enviados à PROPPG deverão ser encaminhados 
para o e-mail da Coordenadoria de Pesquisa (cpe.reitoria@udesc.br). 
 
Art. 9º Estas orientações entram em vigor na presente data. 
 
 

CRONOGRAMA 

31/07/2020 Fim da vigência da bolsa 

10/09/2020 Data limite para o bolsista enviar ao orientador o Resumo expandido e o 
Vídeo objetivando a avaliação, correção e aprovação. 
 

14/09/2020 Data limite para o orientador enviar à DPPG o Resumo expandido e a 
indicação do link do vídeo dos seus bolsistas 

21/09/2020 Data limite para a DPPG homologar os resumos/vídeos para o 30º SIC 
e enviar à PROPPG. 

30/10/2020 Data limite para a PROPPG carregar no seu site os resumos nos anais. 

02 a 30/11/2020 Eventos on-line (promoção, divulgação nas páginas dos centros da 
pesquisa da UDESC) dos vídeos da pesquisa produzido pelos 
discentes/docentes – para o 30º Seminário de Iniciação Científica 

30/11/2020 Data limite para o avaliador adhoc exarar o parecer sobre o 
resumo/vídeo – relativo a pesquisa. 

15/12/2020 Data limite para as DPPGs entregarem as informações sobre o 30º SIC, 
assim como as demais informações relacionadas à pesquisa e Iniciação 
Científica do seu Centro de Ensino. 
Data limite para as DPPGs informarem à PROPPG os 03 melhores 
trabalhos avaliados do Centro por área de conhecimento (considerando 
o vídeo e o resumo). 

 
Florianópolis, 14 de julho de 2020. 
 
 
Profa. Dra. Letícia Sequinatto 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UDESC 
 
 

mailto:cpe.reitoria@udesc.br


 

                                                       
                           

Apoio:            Página 3 de 3 

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


