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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
  

 

VII Seminário de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação 

 

O VII Seminário de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(V SIDTI) 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 estudantes vinculados ao Programa Institucional de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIIDTI), devem participar com apresentação 

do trabalho final 2015/2016. Aqueles que tiverem seu Relatório Final do período 

2016/2017, reprovado, pelo Comitê Institucional de IDT, NÃO estarão aptos a participar 

do VII SIDTI. 

 

OBJETIVOS 

 Promover a avaliação dos trabalhos finais vinculados ao Programa Institucional de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFG; 

 Divulgar os resultados dos projetos desenvolvidos de agosto de 2016 a julho de 2017; 

 Promover o intercâmbio entre os estudantes de graduação que participam de projetos 

de pesquisa na UFG. 

 

DATA E LOCAL 

O VII SIDTI da UFG realizar-se-á no dia 18 de outubro de 2017 no Campus 

Samambaia/UFG, em Goiânia. 

 

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Os estudantes vinculados ao PIBITI E PIVITI farão a apresentação de seus 

trabalhos finais do período 2016/2017 em sessões orais. Se houver necessidade de sigilo, 

o orientador deverá solicitar ao Coordenador da sessão, que solicite a saída dos demais 

participantes da sala de apresentação. 



 2 

Todos os estudantes vinculados ao PIIDTI, deverão estar acompanhados 

pelos orientadores, na ausência deste, será aceita a presença de um pesquisador 

responsável pelo estudante. 

 

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 IDTI, NÃO serão publicados nos Anais do CONPEEX. 

O conteúdo do resumo para os estudantes vinculados ao PIBITI e PIVITI deve 

corresponder ao relatório final 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: 

o Fonte Arial 12, espaçamento 1,5 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 

(exemplo: José Carlos da SILVA, Daiane SILVA). O orientando deverá ser o primeiro 

autor, seguido dos colaboradores (se houver) e por fim o orientador.  

o Logo abaixo dos nomes dos autores 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 
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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 em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação que não corresponderem ao 

trabalho final serão desclassificados para publicação. 

 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

Sessões de Apresentações Orais 

As sessões de apresentações orais serão organizadas de forma a envolver as 

áreas afins, coordenadas pelos docentes do Comitê Institucional de IDTI, o tempo para a 

apresentação é de 10 minutos, seguida de 5 minutos para debate. 

O(a) 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 PIIDTI. 

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 

Institucional de IDTI da UFG a não participação até dia 31 de agosto do corrente ano. 

 

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, a partir do dia 09/10/2017, no item “Apresentação de Trabalhos”. 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O V SIDTI é um instrumento de avaliação e acompanhamento dos trabalhos 

dos orientados de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFG. Todos 
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os trabalhos serão avaliados por membros do Comitê Externo CNPq e Comitê 

Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – Interno. 

Importante ressaltar que em conformidade com as normas relativas a 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 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 


