
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL DO PROJETO DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA APROVADO E QUALIFICAÇÃO DO ALUNO 

O projeto de Iniciação Científica deverá ser apresentado por estudante de graduação indicado 

no projeto que esteja entre o segundo e o penúltimo período de sua graduação. Caso haja mais 

de um indicado, o aluno candidato a bolsista deverá apresentar, entretanto mais de um aluno 

poderá realizar a mesma. 

O aluno deverá estar atento à divulgação do resultado dos projetos aprovados e selecionados 

após submissão do projeto mediante normas presentes na página do PIC da própria 

universidade. O resultado será divulgado nas datas conforme previstas no edital. Não será feito 

comunicado individual via e-mail ou telefone. 

 

 O resultado constará de projetos selecionados e junto ao mesmo a data, hora e sala da 

instituição aonde será feita a apresentação pelo(s) candidato(s) a Iniciação Científica. 

 

 Recomendamos que a apesentarão em slides (power point ou similar) seja trazida salva 

em formato PDF e levada em pen drive próprio para evitar o não reconhecimento pelo 

computador disponível ou desconfiguração da apresentação e comprometimento do 

conteúdo e figuras. É permitido ao aluno trazer seu próprio notebook caso deseje. 

Haverá projetor disponível na sala ou auditório designado. 

 

 A apresentação deverá ser no máximo de 15 minutos. Deve contemplar os aspectos 

mais importantes do projeto nos quais deverá se demonstrar familiaridade de domínio 

teórico, técnico e operacional. Não haverá interrupções por parte da banca examinadora 

durante os 15 minutos de apresentação. 

 

 Um dos critérios de avaliação da apresentação do estudante é a sua capacidade de 

síntese, portanto o descumprimento do tempo determinado também será observado 

pelos examinadores. 

 

 Após os 15 minutos de apresentação os examinadores terão o mesmo tempo para 

arguir o aluno, avaliar seu grau de conhecimento e envolvimento com o tema, fazer 

sugestões e considerações que julguem produtivas ao aluno e projeto. Portanto 

apresentação, arguição e discussão levarão em média o total de 30 minutos. 

 

 

 Ressaltamos que essa etapa não julga o mérito do projeto que foi previamente avaliado, 

mas a adequação do estudante e do seu perfil ao projeto aprovado. 

 


