UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

XXV Seminário de Iniciação Científica
O XXV Seminário de Iniciação Científica (XXV SIC) acontecerá durante as
atividades do 14º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG (CONPEEX), no
período de 16 a 18 de outubro de 2017.
Os(as) estudantes vinculados(as) ao Programa Institucional de Iniciação
Científica (PIIC), nas modalidades PIBIC, PIBIC-AF, PIVIC, PIBIC-EM, PIBIC-EF, ICCNPq (Balcão), devem participar com apresentação de trabalho. Aqueles que tiverem seu
relatório final do período 2016/2017, reprovado, pelo Comitê Institucional de IC, NÃO
estarão aptos(as) a apresentar o trabalho no XXV SIC.
Os(as) estudantes vinculados(as) ao PIBIC-FAPEG, PICME e OBMEP podem
participar com apresentação de trabalho.

OBJETIVOS
 Promover a avaliação dos trabalhos finais vinculados ao Programa PIBIC, PIBIC-AF,
PIVIC, PIBIC-EM, PIBIC-EF e IC-CNPq (Balcão);
 Divulgar os resultados dos projetos de pesquisa vinculados a iniciação científica
desenvolvidos de agosto de 2016 a julho de 2017;
 Promover o intercâmbio entre os(as) estudantes de graduação que participam de projetos
de pesquisa na UFG.

DATA E LOCAL
O XXV SIC da UFG realizar-se-á nos dias 16 e 17 de outubro de 2017 no Campus
Samambaia/UFG, em Goiânia.

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Os(as) estudantes das modalidades PIBIC, PIBIC-AF, PIBIC-EM, PIBIC-EF e
IC-CNPq (Balcão) farão, obrigatoriamente, a apresentação de seus relatórios finais do
período 2016/2017 nas sessões orais;
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A Coordenação de Iniciação Científica, em conjunto com o Comitê Institucional
de IC, selecionará os trabalhos das demais modalidades, para apresentação oral, até o limite
de capacidade de apresentações orais, considerando espaço físico e disponibilidade de
avaliadores(as);
Os(as) demais estudantes vinculados ao PIVIC, PIBIC-FAPEG, PICME e
OBMEP apresentarão seus trabalhos na sessão Pôster;
Todos(as) os(as) estudantes vinculados(as) ao PIIC da UFG deverão estar
acompanhados(as)

pelos(as)

respectivos(as)

orientadores(as).

Na

ausência

do(a)

orientador(a), será aceita a presença de um(a) pesquisador(a) designado(a) pelo
orientador(a).
A sessão de apresentação dos pôsteres acontecerá, no dia 16, das 10h30min as
12h30min, no Centro de Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal.
As sessões de apresentações orais acontecerão nos dias 16 e 17 de outubro das
14h15min às 18h30min e das 08h30min às 12h30min, respectivamente, no Centro de Aulas
Aroeira – A.

INSCRIÇÃO E ENVIO DO TRABALHO
As inscrições serão processadas pelo Sistema de Informação de Extensão e
Cultura/SIEC, por meio da página do 14º CONPEEX (http://eventos.ufg.br/conpeex2017),
no período de 01/08 a 09/09/2017. No ato da inscrição, o(a) participante deverá prestar as
informações exigidas pelo sistema, inclusive se deseja publicar o resumo.
Os resumos a serem divulgados nos Anais do 14º CONPEEX/XXV SIC da UFG,
devem obedecer ao formato de resumo simples. Ressalta-se que os resumos vinculados ao
relatório final do período 2016/2017 que tiverem sido reprovados, pelo Comitê Institucional
de IC, NÃO serão publicados nos Anais do CONPEEX.
O conteúdo do resumo para os estudantes vinculados ao PIBIC, PIBIC-AF,
PIVIC, PIBIC-EM, PIBIC-EF e IC-CNPq, deve corresponder ao relatório final de IC
2016/2017.

FOMATAÇÃO DO RESUMO
Os trabalhos para publicação nos anais do 14º CONPEEX deverão ser elaborados
no formato de RESUMO NA LINGUA PORTUGUESA e deverá ser, obrigatoriamente,
revisado pelo orientador, obedecendo ao limite máximo de 01 (uma) página, gravado em
“pdf”, com a seguinte formatação:
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o Fonte Arial 12, espaçamento simples entre linhas, folha A4-retrato, margens de 2,5cm
(superior, inferior, esquerda e direita).
o Título centralizado, em caixa alta e negritado.
o Nomes dos autores centralizado, completo, com o ultimo sobrenome em caixa alta e
negrito (exemplo: SILVA, José Carlos da, ARANTES, Daiane). O orientando deverá ser o
primeiro autor, seguido dos colaboradores (se houver) e por fim o orientador.
o Como nota de rodapé deve ser inserida a Unidade Acadêmica e na linha seguinte a
filiação dos autores seguido dos respectivos e-mails.
o As palavras-chave (máximo de quatro) devem ser incluídas antes do texto do resumo.
o O corpo do resumo deve conter sequencialmente: Justificativa, Objetivos, Metodologia,
Resultado e Conclusão.
IMPORTANTE: Não serão aceitos para publicação os resumos fora do formato/normas

PUBLICAÇÃO DO TRABALHO
Serão publicados nos anais do 14º CONPEEX os resumos enviados em
conformidade com o descrito no item “Inscrição e envio de trabalho” e dentro do prazo
estabelecido nestas normas, até 09/09/2017. Os resumos dos estudantes vinculados a
Iniciação Científica que não corresponderem ao trabalho final serão desclassificados para
publicação.

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Sessão de Apresentações Orais
As sessões de apresentações orais serão organizadas de forma a envolver as áreas
afins, coordenadas pelos docentes do Comitê Institucional de IC. O tempo para a
apresentação é de 10 minutos, seguida de 5 minutos para debate.
O estudante que se ausentar da sala de apresentação, antes do final de
sessão, perderá o direito ao certificado de apresentação e ficará em situação de
inadimplência junto ao Programa Institucional de Iniciação Científica.
Para as apresentações orais, serão disponibilizados o computador e o projetor
multimídia. O arquivo a ser utilizado nesta apresentação, deverá obrigatoriamente, estar
gravado em “pdf”. Outros formatos não serão aceitos.
O estudante em estágio curricular fora de Goiânia, à época do Seminário, deverá
justificar, por escrito e com anuência do orientador, à Coordenação do Programa
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Institucional de IC da UFG a não participação até dia 31 de agosto do corrente ano.

Sessão de pôsteres
Os pôsteres serão afixados, em lugar previamente definido, no dia 16/10/2017 a
partir das 10h. O estudante e o(a) respectivo(a) orientador(a) deverão ficar junto ao pôster
durante todo o período da Sessão (10h30min às 12h30min). O pôster só poderá ser retirado
ao término da sessão.
O estudante que não estiver no local de apresentação do pôster no momento
da visita do avaliador, será considerado desistente, perderá o direito ao certificado de
apresentação e ficará em situação de inadimplência junto ao Programa Institucional
de Iniciação Científica.

Programação
O resultado com os trabalhos aprovados será publicado no dia 29/09/2017, no
site do 14º CONPEEX.
O acesso à Programação do Seminário será divulgado na página do 14º
CONPEEX 2017, a partir do dia 09/10/2017, no item “Apresentação de Trabalhos”.

Formatação do pôster
O pôster deverá obedecer às dimensões de 90 centímetros de largura e de 1 metro
de altura, com bastão superior e inferior (madeira ou plástico) e deverá conter as logomarcas
da UFG e CNPq, próximo ao título do trabalho. As logomarcas estão disponíveis no Portal
da UFG e do CNPq. Abaixo do título deverão constar os nomes dos autores – identificando
orientando e orientador, a Unidade Acadêmica e o endereço eletrônico.
Os trabalhos fomentados por outras agências, por exemplo a FAPEG, deverão
conter a logomarca da UFG e a da agência de fomento.
Os trabalhos serão distribuídos de acordo com as oito grandes áreas do
conhecimento, estabelecidas pelo CNPq, e receberão um número de identificação que será
divulgado no sítio do 14º CONPEEX.
O texto deverá conter as mesmas informações do Relatório Final 2016/2017 para
os estudantes vinculados a Iniciação Científica. Recomenda-se na composição do pôster
utilizar fotografias, gráficos e figuras, bem como deverão ser utilizadas tipos e tamanhos de
letras, que permitam a leitura a uma distância razoável.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
O XXV SIC é um instrumento de avaliação e acompanhamento dos trabalhos
dos orientados de Iniciação Científica da UFG. Todos os trabalhos vinculados às
modalidades PIBIC, PIBIC-AF, PIVIC, PIBIC-EM, PIBIC-EF e IC-CNPq serão avaliados
por membros do Comitê Externo CNPq e Comitê Institucional de Iniciação Científica –
Interno.
Importante ressaltar que, em conformidade com as normas relativas a Iniciação
Científica da UFG/CNPq e termo de compromisso firmado, o/a orientador(a) deve
acompanhar a apresentação do seu/sua orientado(a).

Goiânia, 26 julho de 2017
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ANEXO 1 – RESUMO SIMPLES

ANÁLISE DE SÉRIES DE PREÇOS DE SOJA EM GOIÁS E NO BRASIL DE 2005
A 2016 COM ÊNFASE EM COMERCIALIZAÇÃO

ANDRADE, Élvio Cardoso11; SILVA, Ricardo Gomes 2; LIMA, Alex Felipe Rodrigues3

Palvras-chave: Soja, Série Temporal, Sazonalidade, Goiás

Os grãos são uma das principais fontes para produção de rações para animais, além
de verificar recentemente um crescimento acentuado para a alimentação humana. A
soja possui aproximadamente a metade da área plantada em grãos do país, cultura
que mais cresceu nas últimas três décadas, devido ao seu valor ao ser exportado. As
regiões que mais se destacam em cultivo de soja é o Centro–Oeste e o Sul do país,
consolidando como um dos produtos mais importantes da agricultura nacional e
mantenedores da balança comercial. Esse estudo pretende analisar a série histórica
de preços da soja para Goiás e para o Brasil, inferindo, através da análise de
sazonalidade, os melhores momentos para comercialização do produto. Os valores
médios do produto para cada mês foram ajustados para correção dos efeitos da
inflação utilizando o índice IGP DI fornecido pela FGV, com base em junho de 2016.
Foram feitas análises de ciclo e sazonalidade, sendo essa do período compreendido
entre janeiro de 2005 e dezembro de 2015. Os menores e maiores preços pago pela
soja em Goiás durante os dez anos analisados correspondem a R$ 40,701 em maio
de 2006 e R$ 92,385 em setembro de 2012, respectivamente; enquanto no preço
Nacional o menor preço corresponde a R$ 42,725, e a máxima de R$ 96,984 para os
mesmos meses citados anteriormente. Podemos analisar a diferença dos preços entre
o Estado e o Brasil de duas formas, num gráfico onde a série temporal do Estado e do
Brasil estão dispostos, observamos que as duas linhas seguem muito próximas dando
alguma interpretação de que existe uma diferença sutil entre os dois preços; com a
média Nacional mostrando-se predominantemente superior à média de Goiás. A
segunda maneira foi executada de forma a encontrar a diferença entre os preços de
mês a mês durante os 10 anos, observando uma diferença de R$ 3,00 ou mais em
um pouco menos da metade da série histórica. A curva de tendência utiliza uma
regressão linear para descrever os dados relacionados ao preço da soja no Estado de
Goiás através de y = 0,1718x + 50,131 e R² = 0,3847; e para o preço da soja no Brasil
y = 0,1806x + 51,966 e R² = 0,3892. A análise de sazonalidade aponta para os
melhores meses de comercialização do produto, compreendidos entre março e julho
para compra, e entre agosto e dezembro para venda da comoditie.
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Instituto de Matemática e Estatistica/UFG – e-mail:elvio.andrade@gmail.com;
Escola de Agronomia/UFG – e-mail: ricardo.cerrado@hotmail.com;
³ Departamento Estatística/UnB –e-mail: afelipe_7@hotmail.com;
2
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ANEXO 2
PROCEDIMENTO PARA SE CRIAR O ARQUIVO PDF
MICROSOFT OFFICE WORD 2007
1.

Clique no Botão do Microsoft Office, direcionar a seta do mouse para a seta ao

lado de Salvar Como e, em seguida, clique PDF ou XPS.
2. Na lista Nome do Arquivo, digite ou selecione um nome para o documento.
3. Na lista Salvar como tipo, clique em PDF.
4.

Se desejar abrir o arquivo imediatamente após salvá-lo, marque a caixa de seleção

Abrir arquivo após publicação. Esta caixa de seleção estará disponível somente se você
tiver um leitor PDF instalado em seu computador.
5.

Ao lado de Otimizar para, execute um destes procedimentos, dependendo do que

for mais importante para você, tamanho do arquivo ou qualidade de impressão:
Se o documento exigir uma alta qualidade de impressão, clique em Padrão
(publicação online e impressão).
Se a qualidade de impressão for menos importante do que o tamanho do arquivo,
clique em Tamanho mínimo (publicação online).
6.

Clique em Opções para definir o intervalo de páginas a ser impresso, decidir se a

marcação deverá ser impressa e selecionar as opções de saída. (Localize links para obter
mais informações sobre essas opções na seção Consulte Também.) Clique em OK.
7. Clique em Publicar.
BROFFICE
Para salvar o arquivo em pdf no BROFFICE é necessário clicar na opção
ARQUIVO depois clicar na opção EXPORTAR COMO PDF.
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