NORMAS PARA AVALIAÇÃO FINAL DO PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
O projeto de Iniciação Científica ao completar um (01) ano deverá ser apresentado.
Caso sejam um ou mais estudantes, todos devem estar presentes no dia e hora da
apresentação. É recomendada a presença do orientador, pois nesta ocasião haverá
arguição por banca constituída.
O relatório final do projeto (impresso e CD) e o manuscrito em formato de submissão de
artigo devem ser entregues a coordenação do PIC conforme datas previstas em edital.
A não entrega dos documentos no prazo e modelos previstos acarretará a não
convocação para o seminário de apresentação final do PIC.


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 no site da UNIG, página do PIC.
Não será feito comunicado individual via e-mail ou telefone. A não entrega do
relatório final do projeto e manuscrito em formato de artigo representa uma
pendência para os orientador(es).



A apresentação constituirá de evento em auditório na instituição, com temáticas
variadas. Atuará como ferramenta para construção de produto final desta
pesquisa a ser apresentada futuramente em jornada científica institucional. Tal
evento tem como objetivo não apenas avaliar o andamento dos projetos, mas
também prestigiar a pesquisa realizada pelo corpo docente e discente de nossa
instituição e estimular a divulgação científica.



Nessa ocasião a apresentação constará de 30 minutos. Deverá contemplar as
informações necessárias para que a banca avaliadora 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.



Haverá nesta ocasião banca examinadora constituída para arguir o estudante
por até 30 minutos. Durante a discussão é permitida a intervenção de um
orientador caso sua colaboração contribua para justificar algum questionamento.



Deverá haver consistência e fidedignidade entre o conteúdo da apresentação
oral e manuscrito previamente entregue.



Recomendamos que a apresentação em slides (power point ou similar) seja
trazida salva em formato PDF 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.

