
REGULAMENTO CIC/CIDTI 2021 

XXVII Congresso de Iniciação Científica e XII Congresso 
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação da UFSCar. 
 

 

1. Apresentação 

O Congresso de Iniciação Científica e o Congresso de Iniciação em           
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação têm como objetivo colocar em discussão,          
divulgar e avaliar os resultados de trabalhos de Iniciação Científica e Tecnológica            
(ICT) dos alunos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O 27° CIC e o               
12º CIDTI serão realizados de forma totalmente online e contarão com           
apresentações de alunos, palestras e sessões de discussão de trabalhos. 

 

2. Público Alvo 

2.1 Os(As) alunos(as) da Universidade Federal de São Carlos que tiveram projetos            
de Iniciação Científica e Tecnológica vigentes pelo Edital ProPq 001/2019 (ciclo           
2019-2020) deverão apresentar seus trabalhos de pesquisa; 

2.2 Ex-bolsistas do CNPq contemplados pelas bolsas de Iniciação Científica e           
Tecnológica financiadas pelo Programa PIBIC-PIBITI/CNPq no Edital ProPq        
001/2019 (ciclo 2019-2020) possuem um compromisso adicional perante o CNPq de           
apresentar o trabalho desenvolvido; 

2.3 Os demais trabalhos de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica          
desenvolvidos por alunos(as) da UFSCar com vigência até agosto de 2020 também            
poderão ser submetidos ao evento. 

 

3. Data e Local 

3.1 O congresso será realizado entre os dias 01/03/2021 e 04/03/2021; 

3.2 A programação do evento será divulgada na página https://www.copict.ufscar.br/          
congressos/ cic-cidti-2020. 

 

4. Inscrições 

4.1 Os(as) autores(as) interessados(as) em participar do 27º Congresso de Iniciação           
Científica e 12º Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação           
deverão realizar a inscrição entre os dias 04/01/2021 e 03/02/2021; 
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4.2 A inscrição será realizada pelo(a) orientador(a) do trabalho no endereço           
http://www.copictevento.ufscar.br/index.php/ictufscar2020; 

4.3. O processo de inscrição inclui o envio do resumo do trabalho e também de um                
vídeo contendo a apresentação do trabalho desenvolvido. Mais detalhes sobre a           
formatação do resumo e do vídeo estão apresentados nos itens 5 e 6 deste              
regulamento; 

4.4 Os trabalhos deverão ser inscritos com pelo menos 2 autores: aluno(a) e             
orientador(a); 

4.5 É necessário incluir informações sobre cada autor do trabalho nos campos            
específicos. Preencha os campos com cuidado, pois as informações serão utilizadas           
nos certificados de participação e apresentação; 

4.6 Tanto autores quanto coautores de trabalhos deverão ser inscritos no momento            
de submissão do resumo, para terem direito a certificado de participação. 

 

5. Resumo 

5.1 O resumo será submetido no campo específico do sistema e deverá conter no              
máximo 500 palavras, sem as referências, e deve ser estruturado pelos seguintes            
itens: introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusões; 

5.2 As referências e campo de indicação de agência de financiamento terão campos             
de preenchimento específicos; 

5.3 Os resumos serão analisados por membros internos da UFSCar, e correções            
serão solicitadas para os autores caso necessário; 

5.4 Os resumos aceitos serão divulgados na página do evento. 

 

6.   Apresentação em vídeo 

6.1 No momento da inscrição deverá ser enviado um vídeo com duração de no              
máximo 5 minutos contendo uma apresentação a respeito do trabalho desenvolvido; 

6.2 O vídeo poderá ter os seguintes formatos: 

● Slides juntamente com o vídeo do apresentador (formato ideal, exemplo) 
● Slides juntamente com o áudio da apresentação 
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● Vídeo contendo somente o apresentador 

6.3 Os vídeos devem ter uma resolução máxima de 1280x720 (HD), com proporção             
padrão de 16:9; 

6.4 Os slides devem necessariamente conter ao menos os seguintes logos: Logo do             
evento, UFSCar, ProPq e CNPq. Não há um modelo de slide pré-definido; 

6.5 Orientadores e coautores podem apresentar o trabalho caso o aluno não possa             
realizar a  apresentação; 

6.6 Ao fazer o envio do vídeo o autor autoriza a UFSCar a utilizar o vídeo, divulgá-lo                 
no site do evento e sites vinculados, em canais de compartilhamento de vídeos e em               
redes sociais de unidades da UFSCar; 

6.7 Informações adicionais e instruções sobre a gravação dos vídeos estão           
disponibilizadas em https://www.copict.ufscar.br/congressos/cic-cidti-2020/gravacao-   
de-videos. 

 

7. Certificados 

7.1 Os certificados serão enviados para os e-mails cadastrados dos autores e            
avaliadores a partir de abril, com previsão de entrega de todos os certificados em até               
dois meses; 

7.2 Receberão certificado de apresentação de trabalho todos os autores que           
enviarem apresentações em vídeo; 

7.3 Os avaliadores que responderem os formulários de avaliação fornecidos pela           
comissão organizadora receberão certificado de avaliador; 

7.4 Discentes e docentes que participarem da organização do evento receberão           
certificado de organização de evento com carga horária de 20h. 

 

8. Disposições Finais 

8.1 Os anais do evento serão disponibilizados no site da CoPICT; 

8.2 Dúvidas sobre o evento deverão ser enviadas por e-mail no endereço            
copict@ufscar.br; 
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8.3 Compete ao Comitê de Iniciação Científica e Tecnológica julgar os casos omissos             
neste Regulamento. 

 

9. Comissão Organizadora 

Prof. Cesar Henrique Comin (DC/CCET) 

Profa. Maria do Socorro Sousa Braga (DCSo/CECH) 

Profa. Fernanda Berchelli Girão Miranda (DEnf/CCBS) 

Profa. Camila Höfling (DL/CECH) 

Profa. Marcela Xavier Ribeiro (DC/CCET) 

Profa. Silvana de Nardin (DECiv/CCET) 

Prof. Fernando Campanhã Vicentini (Engª. Ambiental/CCN) 
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