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Educação, Ciência e Cultura: Expandindo as Fronteiras do Saber

1ª Circular
O UDF - Centro Universitário, por meio do Programa de Iniciação Científica,
Tecnológica e Inovação, têm a honra de convidá-lo para o 4º Congresso de Pesquisa,
Iniciação Científica e 2º Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação, que se realizará nos dias 30 e 31 de Outubro de 2014 no UDF, Brasília DF.
Posteriormente, os detalhes do evento serão divulgados e estarão disponíveis
no site.
Apresentação
O Congresso de Pesquisa e Iniciação Científica do UDF é um evento anual,
realizado periodicamente, no qual os estudantes de graduação e pesquisadores de
nossa Instituição e de outras Instituições de Ensino Superior (IES) podem compartilhar
de um momento de vivência, visando à troca de experiências através da organização e
sistematização do conhecimento produzido com a pesquisa científica.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica e
Inovação do UDF, é essencial para dotar nossos alunos de um repertório pessoal que
os qualifique e os impulsione a participar plenamente do contexto social em que vivem,
contribuindo democraticamente para a promoção do desenvolvimento integral do ser
humano ao longo da vida.
A inserção do aluno de graduação em projetos de pesquisa se torna um
instrumento valioso para aperfeiçoar qualidades desejadas em um profissional de nível
superior, bem como para estimular e iniciar a formação dos que possuem aptidões
naturais e interesses específicos para a pesquisa. Contribuindo, ainda, com a
1

4º Congresso
Pesquisa e Iniciação Científica

2º Encontro

Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

formação de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento da pesquisa no
país.
É com grande satisfação que realizamos o 4º Congresso de Pesquisa e
Iniciação Científica e 2º Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação do UDF e desde já, agradecemos o interesse pela participação e
esperamos que a comunidade acadêmica possa usufruir os dias do evento de forma
proveitosa, para o crescimento pessoal e das áreas envolvidas.
Modalidades de Apresentação
1. Pôsteres
2. Apresentações Orais
Composição do Programa
1. Conferência de Abertura – Apresentação Cultural
2. Apresentação de Pôsteres
3. Apresentações Orais
4. Mesas Temáticas
5. Oficinas
Áreas Temáticas
Além de trabalhos relacionados ao tema do Congresso, incentivamos os
participantes a apresentarem suas respectivas pesquisas dentro das seguintes
Grandes Áreas (Baseada nas Grandes Áreas do Conhecimento do CNPq):
1. Ciências da Vida
2. Exatas
3. Humanas
Público Alvo
Poderão participar do 4º Congresso de Pesquisa e Iniciação Científica e 2º
Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, alunos de
Graduação e Pós-Graduação; professores e pesquisadores das diversas áreas do
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conhecimento, do UDF e membros da comunidade externa (Pesquisadores e
Instituições de Ensino Superior).
Inscrições
Os interessados em apresentar Pôster ou Apresentação Oral deverão fazer
sua inscrição e enviar os resumos a partir da primeira semana de setembro (Fique
atento às datas no site) até o dia 30/09 (trinta de setembro), por meio do site do evento
(a ser divulgado).
As inscrições sem apresentação de trabalho para o evento, mesas
temáticas e/ou oficinas também serão efetuadas através do site, a partir do dia 13/10
até o dia 24/10.
OBSERVAÇÕES


O envio do aceite dos resumos acontecerá em até 30 dias após o envio
do resumo pelo proponente.



O número de inscrições é limitado.



Serão admitidos somente 02 (dois) trabalhos por participante, incluindo
todas as modalidades de apresentação de trabalho no evento.



O trabalho deve conter um autor (aluno) e seu respectivo orientador.

Modalidades de Apresentações de Trabalhos – Normas


Pôster

Apresentação na Forma de Painel, de projetos e trabalhos de pesquisa, a ser
afixado em suporte fornecido pelo evento. Fazer download do modelo no site. Não
serão aceitos pôsteres fora do formato estabelecido. O tempo de exposição será
estabelecido de acordo com a presença dos responsáveis, dos avaliadores e da
interação com o público participante.
 Apresentações Orais
As propostas serão agrupadas pela Comissão Científica do Congresso, de
acordo com áreas Temáticas. Exposições Orais com duração de 15 minutos,
apresentando pesquisas concluídas ou em desenvolvimento. Em cada sessão, ao final
de cada exposição serão destinados 10 minutos para discussão dos temas abordados.
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Resumos
Os resumos para os Pôsteres e Apresentações Orais, deverão ser
enviados em Português, com tradução para o Inglês. As especificações
normativas serão disponibilizadas no site no momento da inscrição:

 Nome(s) do (s) autor (es) por extenso com apenas o último sobrenome
em maiúscula na fonte Arial.
 Filiação científica do(s) autor (es), logo em seguida ao nome, apenas
abreviando o nome da IES;
 Texto de, no mínimo 200 e no máximo 300 palavras, contendo resumo
do trabalho;
 Deverão ser colocadas palavras representativas do conteúdo logo após
o resumo na língua do texto, precedidas da expressão Palavras-chave e
de dois pontos, separadas entre si por ponto e finalizadas também por
ponto.
 No resumo não deve haver imagens, tabelas, figuras, gráficos,
planilhas, nem similares.
o Não serão aceitos resumos que fujam às normas especificadas.
o Os resumos aprovados serão publicados no Caderno de Anais
do Evento, devidamente indexado.
o As inscrições devem ser feitas on-line com o envio do resumo.


Mesas Temáticas

Propostas de Professores e Pesquisadores Externos de diferentes IES,
organizadas em torno de temas específicos, sob a coordenação de um especialista na
área (mínimo 03, máximo 04 integrantes).

4

4º Congresso
Pesquisa e Iniciação Científica

2º Encontro

Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação

Melhor Trabalho de Iniciação Científica
Serão selecionados os melhores trabalhos (01 por área), indicados pela
Comissão Científica do Evento, o qual receberá Certificação de melhor Trabalho de
Iniciação Científica. As regras serão disponibilizadas, posteriormente, no site do
evento.
Concurso para Logomarca do evento
O Edital será lançado em Breve. A Logomarca deverá estar de acordo com o
tema do evento.

Brasília, 08 de Agosto de 2014

Dra Manuela Ma R. L. Smith

Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff

Assessora de Pesquisa e Extensão

Pró-Reitora Acadêmica
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