Aberta Chamada de Trabalhos para o 4º Congresso de Pesquisa, Criação e
Inovação da UFSB
A Diretoria de Pesquisa (DP) lança chamada para inscrição de trabalhos na quarta
edição do Congresso de Pesquisa, Criação e Inovação da UFSB, que acontecerá
durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O Cipci é a oportunidade
para os bolsistas vinculados ao Programa de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação
apresentarem seus trabalhos. Os eventos acontecem de 15 a 19 de outubro, nos três
campi da universidade.
Este ano o evento traz novidades: não apenas os bolsistas que desenvolveram os
planos de trabalho em 2017, mas também aqueles que ingressaram em 2018 e
também os voluntários poderão submeter suas atividades.
O Cipci será acompanhado pela equipe da Diretoria de Pesquisa, que na oportunidade
visitará os campi da instituição. As datas das apresentações são as seguintes:


Campus Paulo Freire: 16/10 (terça-feira)



Campus Sosígenes Costa: 17/10 (quarta-feira)



Campus Jorge Amado: 18/10 (quinta-feira)

As apresentações acontecem no período da tarde e noite, com transmissão via webconf
para os demais campi da instituição.

Como submeter trabalhos?
Os bolsistas vinculados ao Edital 07/2017 deverão submeter trabalho na modalidade
resumo e realizar a apresentação oral de suas pesquisas. Tanto o resumo como a
apresentação serão avaliados.
Cada estudante terá 10 minutos para apresentar seu trabalho a uma banca avaliadora
formada por docentes da instituição. Os recursos de apoio a serem utilizados nas

apresentações orais são de responsabilidade do bolsista, mas devem conter a marca
da UFSB e, quando for o caso, da agência de fomento subsidiadora da bolsa.
Os bolsistas voluntários e os ingressantes em 2018 (Edital 15/2018) somente poderão
inscrever trabalhos na modalidade pôster virtual, que será avaliado uma única vez,
pela comissão de avaliação do evento. O estudante que apresentar trabalho nesta
modalidade deverá seguir o modelo indicado pela DP e deverá acompanhar a exposição
de seu pôster no dia e horário determinado pela comissão local.
Eventuais submissões externas poderão ser realizadas no formato de pôster virtual
(ou pôster impresso). Estas propostas não serão submetidas a avaliação.
Os trabalhos devem seguir os modelos disponibilizados pela DP (resumo e pôster
virtual) e encaminhados para as Comissões Científicas Locais, pelos seguintes
contatos:


Campus Jorge Amado: pibipci@ufsb.edu.br



Campus Paulo Freire: http://snct-ufsb.blogspot.com



Campus Sosígenes Costa: snct@csc.ufsb.edu.br

Estudantes que desenvolveram a pesquisa em um campus e depois migraram para
outro devem submeter o trabalho no campus onde estão matriculados.
Para o Campus Jorge Amado (CJA) e Campus Paulo Freire (CPF) os resumos
devem ser submetidos de 30/08 a 10/09. Para submissão dos pôsteres virtuais a
data é de 11 a 21/09.
Exclusivamente para o Campus Sosígenes Costa (CSC), nós prorrogaremos a data
limite para a entrega dos resumos. Essa data passa a ser de 12/09/2018.
Outra inovação será a certificação dos melhores colocados em cada área do
conhecimento. Receberão certificado da DP os três primeiros colocados das seguintes
áreas: Artes, Ciências e Saúde e Humanidade e Educação. O ranking será composto
pela média simples das notas obtidas nas avaliações do resumo e da apresentação
oral. O anúncio dos destaques será feito no encerramento da SNCT, no dia 19 de
outubro.
- Modelo de Poster Virtual
- Modelo de Resumo

