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EDITAL Nº 85 / 2017 – ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O   

“I SEMINÁRIO DE PROJETOS DO PIPA”  

   

A Comissão do Programa de Incentivo à Pesquisa Acadêmica – PIPA, do Centro 

Universitário de União da Vitória - UNIUV, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

lançamento do presente edital de abertura das inscrições para o 1º Seminário de Projetos 

PIPA.  

   

1 INFORMAÇÕES GERAIS   

  

O 1º Seminário de Projetos PIPA é uma realização da Comissão do Programa de 

Incentivo à Pesquisa Acadêmica – PIPA e da Comissão de Produção Científica - CPC, do 

Centro Universitário de União da Vitória, UNIUV, e destina-se à socialização de atividades de 

pesquisa e apresentação de trabalhos de pesquisa concluídos durante o Programa de 

Incentivo à Pesquisa Acadêmica no ano de 2017, na UNIUV, envolvendo bolsistas e voluntários 

(alunos de iniciação científica) e professores orientadores, cadastrados no programa.  

  

1.1 OBJETIVOS   

  

O 1º Seminário de Projetos PIPA tem como objetivos:  

a) avaliar a participação dos alunos de iniciação científica e orientadores inscritos nos 

projetos participantes do Programa de Incentivo à Pesquisa Acadêmica, no ano de  

2017;  

b) divulgar a produção científica dos projetos participantes do PIPA, no ano de 2017;  

c) oportunizar aos participantes do PIPA um momento de reflexão sobre sua 

contribuição para a qualificação da pesquisa acadêmica da Instituição.  

d) acompanhar e avaliar a conclusão dos projetos participantes do PIPA, da UNIUV, no 

ano de 2017.  

  

1.2 PÚBLICO-ALVO   

   

  O I Seminário de Projetos do PIPA destina-se:  

  

a) aos bolsistas, voluntários e professores orientadores do Programa de Incentivo à 

Pesquisa Acadêmica (PIPA) da UNIUV, responsáveis pelos projetos, no ano de 

2017, como apresentadores de trabalho;  

b) à comunidade acadêmica, em geral, como ouvinte.  
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A participação de bolsistas e voluntários do PIPA é obrigatória, mediante a 

apresentação das atividades desenvolvidas no corrente ano, no respectivo projeto de pesquisa 

(relatório final).  

  

1.3 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO EVENTO   

   

ATIVIDADE   DATA   

Inscrições para apresentadores e envio do relatório final de 

pesquisa (eventos.uniuv.edu.br)    22/11/2017 a 30/11/2017   

Inscrições para ouvintes (eventos.uniuv.edu.br)   04/12/2017 a 08/12/2017  

Divulgação da programação do evento   A partir de 04/12/2017   

Apresentação dos relatórios finais de pesquisa 

(Comunicação Oral)  

 11/12/2017 – 18h às 22h30  

  

2 INSCRIÇÕES  

  

2.1 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA APRESENTADORES  

  

2.1.1 A inscrição para o 1º Seminário de Projetos do PIPA deverá ser feita, exclusivamente, 

por meio de formulário eletrônico, disponível no site da UNIUV, no campo 

eventos.uniuv.edu.br.  

  

2.1.2 Serão aceitos como apresentadores apenas os acadêmicos integrantes de projetos do 

PIPA, no ano de 2017, sejam voluntários ou bolsistas.  

  

2.1.3 Todos os integrantes dos projetos do PIPA deverão se inscrever como apresentadores, 

indicando no ato da inscrição, no campo “autores” o nome de todos os participantes do projeto, 

sejam bolsistas ou voluntários. Também, deve ser informado o nome do professor orientador.  

  

2.1.4 Cada integrante do Projeto deverá, no ato da inscrição, submeter um arquivo, em formato 

.doc, referente ao Relatório Final de pesquisa, o qual é parte integrante dos critérios de 

avaliação final. O modelo do relatório pode ser consultado na página do PIPA, pelo link 

http://www.uniuv.edu.br/pipa.php, nos arquivos de 2017. A submissão do relatório final é 

exclusivamente online e deverá ser feita até dia 30 de novembro de 2017.  

  

2.1.5 É de responsabilidade do(a) bolsista ou voluntário(a) acompanhar as informações do 

evento no site da Instituição.   

  

http://www.uniuv.edu.br/pipa.php
http://www.uniuv.edu.br/pipa.php
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2.2  INSCRIÇÕES PARA OUVINTES  

  

2.2.1 A inscrição para ouvintes do 1º Seminário de Projetos do PIPA deverá ser feita, 

exclusivamente, por meio de formulário eletrônico, disponível no site da UNIUV, no campo 

eventos.uniuv.edu.br, modalidade “ouvinte”.  

  

2.2.2 A listagem contendo os títulos dos projetos a serem apresentados estará disponível no 

site da UNIUV, no campo eventos.uniuv.edu.br, a partir do dia 04 de dezembro de 2017.  

  

2.2.3 Os ouvintes realizarão a inscrição para uma única sala geral, e no dia e horário 

programados para as apresentações poderão escolher, de acordo com o cronograma afixado 

no local, em quais salas, dentre as três disponíveis, assistirão às comunicações orais. Poderá 

ocorrer a troca de salas, pelos ouvintes, somente no horário do intervalo, que ocorrerá das 20h 

às 20:30h.   

  

3 APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA  

    

3.1 O 1º Seminário de Projetos PIPA destina-se à apresentação das atividades de pesquisa 

realizadas durante o Programa de Incentivo à Pesquisa Acadêmica (PIPA) no ano de 2017. A 

apresentação deverá ocorrer na modalidade de COMUNICAÇÃO ORAL, que compreende 

uma exposição do relatório final de pesquisa a partir de uma explanação oral.  

  

3.2 A Comunicação Oral terá a duração mínima de 15 minutos e máxima de 20 minutos. No 

caso de múltiplos autores (bolsistas e voluntários do projeto), a apresentação deverá ser 

realizada por todos os integrantes. Cabe à equipe do projeto a elaboração da apresentação e 

a divisão dos assuntos a serem apresentados entre os integrantes.   

  

3.3 As considerações para debates serão realizadas ao final da sessão.   

  

3.4 A comunicação oral deverá ser organizada conforme as seguintes orientações:   

a) o(s) autor(es) terão à disposição para apresentação do trabalho projetor multimídia 

como recurso audiovisual;   

b) a apresentação deve priorizar o problema da pesquisa, a metodologia, os 

resultados obtidos, as atividades desenvolvidas, as dificuldades ou limitações 

encontradas e as considerações finais;   

c) no site do evento, no Menu MODELOS, poderá ser observado um modelo padrão 

para a composição dos slides para a apresentação oral.  
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4 CERTIFICAÇÃO   

    

4.1 Os certificados de “Apresentadores” serão concedidos aos participantes que apresentarem 

trabalhos oralmente contendo o nome de todos os autores do trabalho e do professor 

orientador, mediante acesso à página de eventos da Uniuv, em até 10 (dez) dias após a 

apresentação.   

  

4.2 Para os inscritos como ouvintes será concedido certificado com carga horária de 4 (quatro) 

horas, que estará disponível na página de eventos da Uniuv em até 10 (dez) dias após a 

realização das apresentações.  

  

5 DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

5.1 Os casos omissos serão decididos pela Comissão do Programa de Incentivo à Pesquisa 

Acadêmica - PIPA em conjunto com a Comissão de Produção Científica - CPC.  

  

  

União da Vitória, 21 de novembro de 2017.  

  

  

Mayara Ananda Gauer  

Presidente da Comissão do PIPA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Assinado na versão original, disponível no mural da biblioteca da Uniuv.  


