NORMAS PARA AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO PARCIAL DO
PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O desenvolvimento do trabalho dos bolsistas é acompanhado por meio de relatórios
parciais, com apresentação oral obrigatória, com a presença de todos os alunos
envolvidos no projeto, bem como, o orientador.
O relatório parcial do projeto e ficha de avaliação assinada pelo professor
orientador deverão ser entregues impressos e enviados em arquivo pdf à
coordenação do PIC, (pic@campus1.unig.br e modelos disponíveis no site) conforme
datas previstas em edital.


O grupo de pesquisa deverá estar atento à divulgação da data, hora e local de
seu seminário de resultados parciais do projeto, pois tais informações serão
disponibilizadas conforme calendário previsto. Esse ano a apresentação do
relatório parcial será feita na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEx)
da UNIG que acontecerá dos dias 9 a 11/05/2017, no formato pôster. O não
cumprimento das regras estabelecidas no Regulamento em todas as etapas
implicará na interrupção da carga horária de pesquisa para o docente e
interrupção da bolsa de iniciação científica para o discente.



A apresentação constituirá de evento aberto ao público, em auditório, com
temáticas variadas e amplamente divulgadas dentro da instituição. O objetivo da
apresentação é de avaliar o andamento dos projetos, responsabilidade e
comprometimento dos bolsistas e orientadores, bem como prestigiar a pesquisa
realizada pelo corpo docente e discente de nossa instituição e estimular a
divulgação científica.



Nessa ocasião constará de 10 minutos para apresentação e 10 minutos para
considerações da banca. Deverá contemplar as informações necessárias para
que a variada plateia do evento tenha subsídios básicos para a compreensão do
projeto, seus objetivos e metodologias até então aplicadas. Momento de suma
importância: deverá ocorrer discussão dos resultados obtidos até o presente
momento durante a apresentação e também a explanação de quais são as
perspectivas futuras para conclusão do projeto. Espera-se que nesse momento
já existam resultados preliminares e/ou dados a serem apresentados.



Deverá haver consistência e fidedignidade entre a apresentação oral dos
resultados e o relatório parcial previamente entregue.



Será de responsabilidade do aluno e professor inscrever o seu trabalho na
SEPEx (http://unig.br/sepex/submissao.php) de acordo como as normas e
recomendações contidas no site da UNIG, bem como acompanhar os resultados,
confeccionar o banner e estar presente na apresentação.



As avaliações parciais de projeto têm como objetivo principal oferecer críticas,
perspectivas e questionamentos úteis ao grupo e a pesquisa em curso. Bem
como avaliar o andamento do projeto e manutenção das bolsas. Podem ter
caráter questionador ou de sugestão. A finalidade de toda pesquisa é gerar
novos conhecimentos e contribuições à sociedade na qual a instituição está
inserida, novas visões e modos de encarar um objeto de estudo sempre podem
ser de utilidade para o preparo de manuscrito para futura publicação.

