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RETIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO DO XXV 

SEMIC 2019 

Campus Juiz de Fora 

 

 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPP) torna público a presente 

retificação do Regulamento do XXV SEMIC 2019 (Campus Juiz de Fora), alterando o 

cronograma das apresentações presenciais e definindo as normas para as mesmas. 

 

 

1. Cronograma 

 

16/09 a 08/10/2019 1ª. Etapa: Avaliação on-line dos trabalhos 

09/10/2019 
Data-limite para divulgação do resultado da 1ª. Etapa e chamada da 

apresentação oral dos trabalhos selecionados 

 

24/10/2019 

 

Apresentações presenciais 

 

25/10/2019 

 

Cerimônia de premiação 

 

 

2. Normas para as apresentações presenciais: 

 

a. Após as avaliações da etapa anterior, serão classificados para a etapa 

presencial os trabalhos com melhor avaliação em cada uma das 3 

grandes áreas de conhecimento da UFJF (conforme tabela do CNPq); 

 

b. Somente os 48 trabalhos melhor classificados serão selecionados para 

essa modalidade da fase presencial, dividos em três grandes áreas, a 

saber: 

i. Engenharias, Ciência da Computação e Ciências Exatas e da 

Terra (16 trabalhos); 

ii. Ciências Biológicas e Ciências da Saúde (16 trabalhos); 

iii. Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, 

Letras e Artes (16 trabalhos). 

 

c. As apresentações ocorrerão em três diferentes turnos: de 8h30 às 

10h30, de 11h às 13h, e de 14h30 às 16h30. Os horários das 

apresentações serão definidos e divulgados após a primeira etapa de 

avaliações; 

 

d. A apresentação presencial dos projetos selecionados se dará através 

de pôster e deverá ser feita exclusivamente por aluno inscrito e 

participante de programa de Iniciação Científica, de acordo com as 

seguintes especificações: 
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i. O pôster deverá conter informações essenciais sobre o 

trabalho de pesquisa, apresentadas de forma sucinta e clara. 

Deve-se organizar a sequência das informações de forma que 

o pôster seja auto-explicativo. É necessário fazer referência ao 

Programa de Iniciação Científica ao qual o projeto de 

pesquisa está vinculado e incluir no pôster a logo da UFJF; 

ii. O pôster deverá apresentar, no canto superior direito, o 

Qrcode enviado previamente aos integrantes dos projetos 

selecionados; 

iii. O título do pôster deverá ser o título da apresentação indicado 

na inscrição no Seminário de IC. 

iv. A dimensão máxima do pôster deverá ser de 0,90m de largura 

X 1,00m de altura. Ao decidir sobre o tamanho da fonte e das 

ilustrações, é preciso lembrar que o pôster será observado de 

uma distância de aproximadamente 1m. 

 

 

3. Disposições Finais 

 

a. Os autores deverão permanecer junto a seu pôster durante o tempo de 

exposição e é obrigatória a presença dos alunos de Iniciação 

Científica no momento da avaliação. O avaliador pode voltar a 

qualquer momento ao pôster para uma reavaliação. A ordem de 

avaliação dos trabalhos será definida pela Comissão Avaliadora. 

b. As avaliações presenciais serão feitas por uma comissão composta 

por 6 (seis) membros de cada grande área relacionada, dos quais 3 

(três) serão externos à UFJF. 

c. As situações não previstas no presente Regulamento serão analisadas 

pela PROPP. 

 

 

 

  

 


