
V MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (MIC) 
 NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

 BOLSISTAS CNPq/FAPESB/IF BAIANO

1. Da submissão dos resumos 

1.1  Apenas o bolsista (1º autor) deve realizar a submissão do resumo,  com auxílio do
orientador.  Em  cada  trabalho  poderá  constar,  além  do  bolsista  (1º  autor)  e  do  (a)
orientador(a), até 3 (três) coautores (as).

1.2 Os resumos deverão ser submetidos em .pdf, de acordo com modelo disponibilizado
no site  do evento,  no período de  19/09/2017 a  29/09/2017, para serem analisados e
credenciados para apresentação.

1.3 Após análise dos resumos, os orientadores e bolsistas receberão o parecer de “aceito”
ou “aceito após modificações”. 

1.4 Todos os autores devem ter conhecimento das normas e do conteúdo do resumo e
concordar em ter seu nome nele inserido.

1.5 Todos os  bolsistas  CNPq e  FAPESB da  modalidade Iniciação Científica  (PIBIC  e
PIBIC-AF) e Inovação Tecnológica (PIBITI) apresentarão seus trabalhos nas modalidades
Oral e Pôster. Os demais serão indicados no site para apresentação em pôster.

1.6. As inscrições no evento serão feitas através de formulário específico disponibilizado
no site do evento e em data a ser divulgada no site.

1.7. No site do evento serão disponibilizadas informações sobre  dia, local e ordem de
apresentação dos trabalhos na modalidade oral e pôster.

2. Cronograma 
ATIVIDADES DATA 

Lançamento do site e do Regulamento do IV Seminário 
de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica

19/09/17

Submissão dos resumos em .pdf no site do evento 19/09/2017 a 29/09/2017

Realização do evento 24/10/2017 a 26/10/2017

3. Da apresentação dos pôsteres



3.1 Nos locais de exposição dos pôsteres, nos momentos especificados, os bolsistas não
poderão ausentar-se ou serem substituídos durante o tempo determinado para a sua
apresentação.

3.2 Os pôsteres farão referência aos resumos. O pôster deverá ter obrigatoriamente as
dimensões padrão de 0,90 m x 1,20 m e deverá ser preenchido de acordo com o modelo
disposto no site da V MIC: http://5mic.ifbaiano.edu.br/

3.3 Na apresentação dos pôsteres, os trabalhos serão avaliados pelo Comitê de Avaliação
do PIBIC.

3.4 O orientador obrigatoriamente precisa estar presente na apresentação e na avaliação
do seu bolsista.

4. Da comunicação oral

4.1 O apresentador  disporá  de  até  15 minutos  para  a  exposição  do  trabalho.  Após
apresentação, serão disponibilizados até 5 minutos para intervenções e discussão entre
os presentes. O tempo alocado para cada apresentação será seguido rigorosamente.

4.2 O orientador obrigatoriamente precisa estar presente na apresentação e na avaliação
do seu bolsista.
 

Quadro I – Roteiro e orientações

Tópicos Orientações gerais  - O resumo não pode ser maior  que uma
página e nem deve conter espaços entre tópicos.  

TÍTULO Curto, direto e vinculado ao tema central do trabalho.

AUTORES ,  
INSTITUIÇÕES E 
CONTATOS

Nomes  dos  autores  (no  máximo  5),  instituições  e e-mail  para
contato.

PALAVRAS-CHAVE Apresentar, no máximo, 3 três palavras-chave.

INTRODUÇÃO Apresentar  a  fundamentação,  a  justificativa  e  os  objetivos  do
trabalho. (Fonte  Arial,  tamanho  9, justificado, espaço simples  e
sem parágrafo, ou seja, em bloco inteiro.)

MATERIAL  E
MÉTODOS

Descrever a metodologia aplicada para a realização do trabalho,
detalhando  etapas  que  foram  realizadas  e estatísticas.  (Fonte
Arial, tamanho 9, justificado, espaço simples e sem parágrafo, ou
seja, em bloco inteiro.)

RESULTADOS  E
DISCUSSÃO 

Descreva  os  resultados  obtidos  com  o  trabalho.  (Fonte  Arial,
tamanho 9,  justificado,  espaço  simples).  Apresentar  tabelas,



gráficos ou quadros, entre outros.

CONCLUSÃO Apresentar,  de  forma sucinta,  a  conclusão do  trabalho.  (Fonte
Arial, tamanho 9, justificado, espaço simples e sem parágrafo, ou
seja, em bloco inteiro.)

AGRADECIMENTOS Citar o nome da fonte financiadora do projeto e das bolsas de
Iniciação Cientifica,  especialmente  o  CNPq, a  FAPESB e o  IF
BAIANO.  (Fonte  Arial,  tamanho  9, justificado, espaço simples  e
sem parágrafo, ou seja, em bloco inteiro.)

REFERÊNCIAS Padrão  ABNT.  (Fonte  Arial,  tamanho  9,  alinhado  à esquerda,
espaço simples e sem parágrafo, ou seja, em bloco inteiro). 


