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EDITAL UESC Nº 100
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
Programa de Iniciação Científica da Universidade Estadual de Santa Cruz (PROIC/UESC) 
17º Seminário de Iniciação Científica e 11º Semana de Pesquisa e Pós-Graduação
Pesquisa e Sustentabilidade
A Reitora em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, em conformidade com a Resolução Normativa N°. 017/2006 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Normas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), Resolução CONSEPE/UESC N°. 23/2008 e com as decisões da Comissão de Organização do Evento, torna pública a abertura das inscrições para o 17º Seminário de Iniciação Científica e 11º Semana de Pesquisa e Pós-Graduação - Pesquisa e Sustentabilidade
1. O Evento
Data: 08 a 10 de novembro de 2011.
	Horário: das 08:00 às 18:00 horas.
Local: Auditório do Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto da UESC e em outros locais a serem divulgados de acordo com a programação.
	Número de vagas: 1.200 (hum mil e duzentas).
	Certificado: serão emitidos certificados de participação no evento e de apresentação de trabalho.

2. Objetivos do Evento 
2.1. O 17º Seminário de Iniciação Científica e 11º Semana de Pesquisa e Pós-Graduação - Pesquisa e Sustentabilidade visa congregar estudantes, professores e pesquisadores da UESC, de outras Instituições de pesquisa e o público em geral, promovendo a difusão e estimulando o debate a respeito das atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas no âmbito da UESC e região. 
	Os objetivos específicos são:

	Divulgar e discutir as atividades de pesquisa realizadas na UESC, através de palestras, mesas-redondas e apresentações de trabalhos. 
	Favorecer a integração entre os diversos grupos de pesquisa da Instituição.
	Debater a situação da ciência e tecnologia no país, no Estado e na região de inserção da UESC.
	Discutir, divulgar e avaliar os trabalhos realizados pelos discentes vinculados ao Programa de Iniciação Científica da Universidade Estadual de Santa Cruz (PROIC/UESC) nas modalidades PIBIC/CNPq, PIBIC/FAPESB, ICB/UESC e ICV/UESC e ao Programa de Iniciação Tecnológica PIBITI.

Favorecer, ao estudante envolvido com pesquisa, a experiência de apresentar um trabalho científico. 
	Fortalecer e divulgar os programas de Pós-Graduação da UESC. 

3. Público alvo
Pesquisadores dos diversos campos do saber da UESC e de outras Instituições.
	Discentes vinculados ao PROIC/UESC (orientados 20010/2011 e 2011/2012).
	Discentes vinculados ao PIBITI (2010/2011 e 2011/2012).
	Estudantes de Pós-Graduação da UESC.
	Estudantes de graduação da UESC e de outras Instituições.
	Comunidade em geral. 
4. Cronograma 
Período de inscrição: 08/08/11 a 14/10/11.
	Período de submissão de resumos: 08/08/11 a 16/09/11, até às 15 horas.
	Análise de resumos: 29/08/11 a 05/10/11.
	Em caso de solicitações de correções pelo parecerista, o resumo será enviado novamente ao autor, para que o mesmo as realize em no máximo três dias.

O autor deve se adequar as sugestões do parecerista. Caso o resumo não seja corrigido, este será recusado.
	Divulgação de resumos aceitos: 11/10/11.

a) O primeiro autor do resumo deverá retirar a camisa do seminário, no dia 07/11/11, no térreo da Torre Administrativa, sendo a prioridade para os bolsistas de Iniciação Científica.
b) A distribuição das datas e horários das apresentações poderá ser acessada no endereço: http://propp.uesc.br/sic2011.
	Solenidade de premiação: 10/11/11, às 14 horas, no Auditório do Centro de Cultura Governador Paulo Souto. 


5. Submissão de resumos 
5.1. A submissão do resumo será realizada no período de 08/08/11 a 16/09/11, até às 15 horas, no sistema: http://propp.uesc.br/sic2011.
	Os inscritos poderão submeter apenas um resumo como primeiro autor.
	Cópias parciais ou integrais de trabalhos de outrem (plágios) eliminam o autor da participação no 17º Seminário de Iniciação Científica e 11º Semana de Pesquisa e Pós-Graduação - Pesquisa e Sustentabilidade, independente das responsabilidades civil e criminal que possam advir desse ato. 

6. Análise e julgamento dos resumos para aprovação
6.1. Os resumos encaminhados serão direcionados aos pareceristas e terão a aprovação final pela Comissão Organizadora do Evento.

	. Os requisitos a serem considerados no processo de avaliação serão:

	clareza e adequação de objetivo;
	coerência entre objetivos e metodologia;
	apresentação de resultados compatíveis com pesquisa em andamento ou finalizada;
	adequação às normas e formatação exigida pela Comissão Organizadora para submissão de resumos.


7. Formas de apresentação dos resumos
7.1. Todos os resumos vinculados a projeto de iniciação científica PROIC/UESC 2010-2011 (Modalidades PIBIC/CNPq, PIBIC/CNPq-AF, PIBIC/FAPESB, ICB/UESC e ICV/UESC), a projeto de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico (PIBITI) serão apresentados oralmente. Os coordenadores de cada programa de pós-graduação stricto sensu da UESC, poderão indicar até 3 resumos, por nível oferecido no programa (mestrado e doutorado), para apresentação oral. As normas para apresentação oral estarão disponíveis no endereço: http://propp.uesc.br/sic2011 
7.2. Os demais resumos serão apresentados na forma de pôster. As normas para confecção dos pôsteres estarão disponíveis no endereço: http://propp.uesc.br/sic2011.

8. Análise e julgamento das apresentações para premiação 
8.1. Cada trabalho será avaliado por, no mínimo, dois pareceristas definidos pela Comissão Organizadora, obedecendo aos seguintes critérios:
formato da apresentação: estrutura, tamanho da letra, adequação do fundo do slide, disposição e quantidade de texto, figuras e/ou tabelas; 
	objetividade e clareza na apresentação: poder de síntese do discente, o uso da linguagem técnico-científica. O apresentador deve comunicar com clareza, precisão e consistência o desenvolvimento da pesquisa;
	domínio de conteúdo: domínio do assunto durante a explanação. Como o apresentador articula a teorização e/ou conceitos da área para discutir a pesquisa realizada;
	resultados: articulação dos resultados com os objetivos da pesquisa. 
8.2. A distribuição das datas e horários de avaliação das apresentações será enviada por email e também poderá ser acessada no endereço: http://propp.uesc.br/sic2011. 

9. Premiações do Evento
9.1. O ranking dos trabalhos será definido pela média das avaliações recebidas por cada trabalho por ocasião do processo de avaliação realizado durante o Evento.
9.2. O cálculo das médias finais considera a soma dos descritores da ficha de avaliação e o número de avaliações.
9.3. Em caso de trabalhos com notas iguais utilizar-se-á como critério de desempate as maiores notas entre os descritores, considerando primeiro a nota de “Resultados”, seguida da nota do “Domínio de conteúdo”, “Objetividade e clareza na apresentação” e “Formato da apresentação”. 
9.4. Os dez (10) “Melhores trabalhos de Iniciação Científica da UESC” serão premiados com uma viagem financiada pela UESC para participarem da Jornada Nacional de Iniciação Cientifica durante 64º Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 2012. A UESC financia passagem e diárias conforme valor estabelecido pelo Decreto nº 5910, de 24/10/96. 
	Serão premiados os dois (2) “Melhores trabalhos de Iniciação Científica da UESC”, de cada área (Ciências da Vida; Ciências Exatas, da Terra e Engenharias e Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Lingüística, Letras e Artes), totalizando seis (6) premiados.

Serão premiados os quatro (4) “Melhores trabalhos de Iniciação Científica da UESC” independente da área.
	Receberão o certificado de “Destaque da Iniciação Científica da UESC” os trabalhos classificados entre 11° e 15° lugar.
	Os três (03) “Melhores trabalhos de Iniciação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da UESC” receberão o certificado de Destaque da Iniciação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica.
Será premiado um (1) “Trabalho de Iniciação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da UESC”, de cada grande área (Ciências da Vida; Ciências Exatas, da Terra e Engenharias e Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Lingüística, Letras e Artes), totalizando três (3) premiados. 

	Os três (03) “Melhores Trabalhos de Pesquisa da UESC” serão premiados com certificados.

	Será premiado um (1) trabalho de cada grande área (Ciências da Vida; Ciências Exatas, da Terra e Engenharias e Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Lingüística, Letras e Artes), totalizando três (3) premiados. 

	Serão concedidos dois prêmios aos trabalhos de pós-graduação stricto sensu: um para o “Melhor trabalho de mestrado da UESC e um para o Melhor trabalho de doutorado da UESC”. O prêmio será a cobertura dos custos (especificados abaixo) de uma viagem para participação em congresso em território nacional, mas que tenha abrangência/escopo nacional ou internacional. Os custos cobertos serão: taxa de inscrição (até o limite de R$ 500,00), diárias (até o limite de sete diárias, conforme valor estabelecido pelo decreto 5910- 24/10/96) e passagem, desde que:

	o congresso ocorra até a data limite de 01 de dezembro de 2012;

o discente esteja regularmente matriculado no programa de pós-graduação em questão, na data de ocorrência do evento; 
	o discente seja aceito no congresso com apresentação de trabalho (forma oral ou pôster). Cabe à Coordenação do Programa de Pós-Graduação encaminhar, em data hábil, os dados do congresso à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, enfatizando a abrangência e relevância do mesmo.
	O melhor trabalho de cada programa, em cada nível (mestrado e doutorado), receberá um certificado de “Destaque da Pós-graduação stricto sensu da UESC”. Apenas um certificado será emitido por programa (por nível), de modo que dois dos trabalhos apresentados acumularão o recebimento do certificado e do prêmio (mencionado na alínea 9.7). 

O melhor trabalho de especialização receberá um certificado de “Destaque da Pós-Graduação lato sensu da UESC”.
. A Solenidade de Premiação dos trabalhos apresentados será realizada no dia 10 de novembro de 2011, às 14 horas, no Auditório do Centro de Cultura Governador Paulo Souto. 

10. Disposições gerais
10.1. Os compromissos do discente, compromissos do orientador, bem como os itens referentes a submissão dos resumos e as formas de apresentação estão descritos nas normas complementares ao presente Edital e publicadas no endereço http://propp.uesc.br/proic/.
10.2. Esclarecimentos sobre este Edital e informações adicionais sobre 17º Seminário de Iniciação Científica e 11º Semana de Pesquisa e Pós-Graduação - Pesquisa e Sustentabilidade poderão ser obtidas na Secretaria da PROPP/UESC, pelo telefone (73) 3680-5129 ou pelo e-mail: seminarioic@uesc.br  .
10.3. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão Organizadora do evento. 
10.4. Informações complementares estarão disponíveis em: http://propp.uesc.br/sic2011.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 3 de agosto de 2011.


ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA EM EXERCÍCIO


Normas
17º Seminário de Iniciação Científica e 11º Semana de Pesquisa e Pós-Graduação - 	Pesquisa e Sustentabilidade


1. Compromissos dos discentes (2010/2011 e 2011/2012) no PROIC/UESC 
1.1. Orientados 2010/2011 - Participar do 17º Seminário de Iniciação Científica da UESC, apresentando os resultados finais de seu projeto de iniciação científica.
1.2. Orientados 2011/2012 - Participar do 17º Seminário de Iniciação Científica da UESC, como ouvinte e/ou apresentando os resultados preliminares de seu projeto de iniciação científica na forma de pôster. 
1.3. É obrigatório, nas apresentações de trabalhos referentes aos resultados obtidos pelo projeto de iniciação científica, dentro da UESC ou em outros locais, o uso da logomarca da instituição de fomento (FAPESB ou CNPq) e da UESC.
1.4. É obrigatória a inscrição dos discentes bolsistas da UESC de todas as modalidades de IC e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, do período 2010-2011, com resumos referentes ao Relatório Final, tendo como autores o discente e seu orientador, de acordo com o Termo de Compromisso assinado por ambos. Além do orientador, admitir-se-á a inclusão de um colaborador, se for o caso. 

2. Compromissos do orientador (2010/2011 e 2011/2012) no PROIC/UESC
2.1. Acompanhar as exposições dos orientados, por ocasião do 17º Seminário de Iniciação Científica da UESC.
 Atuar como avaliador e parecerista do 17º Seminário de Iniciação Científica da UESC.

3. Submissão de resumo
3.1. Para submeter o resumo é necessária a inscrição prévia no evento. Após a realização da inscrição, fazer a autenticação no menu lateral Área Restrita → Autor, entrar com login e senha cadastrada no ato da inscrição e navegar pelo menu, clicando no link Submeter Resumo.
a)	Os demais autores deverão se escrever no Evento como ouvintes.
3.2. Os resumos deverão obedecer estritamente às normas de submissão previstas neste Edital e publicadas na página do Evento: http://propp.uesc.br/sic2011.
3.3. Trabalhos que não atenderem às exigências previstas neste Edital serão recusados. 
A submissão deve seguir as seguintes normas, quanto ao preenchimento dos campos:
a) Autores: Os nomes dos autores deverão estar por extenso e sem abreviações, os certificados serão emitidos de acordo com a inscrição;
b)	Título do Projeto: O título deve ser informativo, breve e em “negrito”. Não devem ser utilizadas outras marcações, tais como “itálico”, “sublinhado” e “caixa alta”; apenas os nomes científicos devem estar em “itálico”;
c)	Resumos: 
	Apresentar redação clara e objetiva.
	Conter até 2.500 caracteres (incluindo espaços). Os campos título do projeto, nome dos autores, palavras-chave e agência financiadora não são contabilizados no limite de 2.500 caracteres do resumo.

Estruturados com introdução, material e métodos, resultados e conclusões (discorrer no texto e não criar subtítulos para cada item).
	Não conter referência bibliográfica;
Editados em parágrafo único, fonte arial, tamanho 12 e em espaço simples.
	Nomes científicos deverão estar em "itálico". Outras marcações no texto como "negrito" ou "sublinhado" não devem ser utilizadas.
d)	Outros campos:
	Será possível inserir até três palavras-chave.

Deverá ser informada a agência financiadora (a exceção da iniciação voluntária).
	O trabalho deverá indicar a área de conhecimento à qual está vinculado (Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; e Lingüística, Letras e Artes).
	Modelo de resumo: poderá ser visualizado um dos resumos premiados no 16º Seminário de Iniciação Científica da UESC no endereço: http://propp.uesc.br/sic2011, 

3.4. É obrigatório que os autores façam revisões gramaticais, ortográficas e de digitação; as inadequações implicarão a devolução do trabalho para correção.
3.5. Antes do envio, os autores devem certificar-se de que todos os dados do trabalho estão corretos.
3.6. As informações mencionadas na inscrição e na submissão são de inteira responsabilidade do primeiro autor do resumo.

4. Formas de apresentação
4.1. Apresentações orais PROIC/UESC (2010-2011) nas modalidades PIBIC/CNPq, PIBIC/CNPq-AF, PIBIC/FAPESB, ICB/UESC, ICV/UESC, PIBITI/CNPq/UESC e discentes de Pós-Graduação indicados pelos coordenadores de cada programa. 
	O tempo de cada apresentação oral será de dez minutos, com mais cinco minutos reservados para debate.

4.2. Apresentações em pôsteres (Público externo e PROIC/UESC 2011-2012)
	A apresentação do pôster deverá ser feita pelo primeiro autor.
	O responsável pelo pôster deverá estar ao seu lado, para responder às questões dos interessados e da Comissão de Avaliação.

Discentes vinculados ao PROIC/UESC (orientados 2010/2011 e 2011/2012) deverão identificar a modalidade de bolsa em que está vinculado.
O autor deverá fixar o pôster de acordo com a numeração no dia da apresentação, no turno da manhã e retirá-lo no horário previamente estabelecido pela Comissão Organizadora.
	O pôster deverá ter 90 cm de largura por 100 cm de altura.
	O painel deve apresentar: título, autores, filiação institucional, nome do orientador, bolsa à qual está vinculado o projeto, introdução, objetivos, material e métodos, resultados, conclusões, agência financiadora e bibliografia (opcional).

