
 

 

10º SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO INSTITUTO FLORESTAL 
02 a 04 de agosto de 2016 

Chamada para Apresentação de Trabalhos 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 Serão aceitas as inscrições de trabalhos de iniciação científica, portanto não serão aceitos relatórios ou 
trabalhos que não tenham este perfil. 

1.2 Os trabalhos submetidos devem ser inéditos, sendo vetada a apresentação simultânea em outro 
evento. 

1.3 Podem apresentar trabalhos os alunos do ensino médio, técnico ou de graduação, com atividades de 
iniciação científica e/ou estágio desenvolvidas sob orientação de funcionários do Instituto Florestal. 

1.4 É permitida a inscrição de no máximo dois trabalhos como primeiro autor. 

1.5 Os trabalhos desenvolvidos pelos bolsistas PIBIC/CNPq-IF serão apresentados em seção oral; 
trabalhos desenvolvidos por bolsistas de outras instituições ou voluntários serão apresentados na 
forma de painel. 

1.6 O estagiário de iniciação científica é o primeiro autor do trabalho e deverá estar presente no horário e 
local da apresentação oral e/ou painel. Mediante ausência previamente informada e justificada, este 
aluno poderá ser substituído por co-autor, desde que este também seja aluno de iniciação científica. 

1.7 Os trabalhos selecionados serão publicados em formato digital nos Anais do Seminário de Iniciação 
Científica do Instituto Florestal. 

1.8 Os respectivos orientadores dos alunos de iniciação científica deverão acompanhar todo o processo, 
desde o envio do resumo até a entrega do trabalho (apresentação oral ou painel). 

 
2. INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

2.1. A inscrição de trabalhos para a apresentação oral ou na forma de painel será feita mediante 
inscrição e envio de resumo no site do Instituto Florestal até 10 de junho de 2016 
(http://iflorestal.sp.gov.br/o-instituto/estagios-e-bolsas/seminario-de-iniciacao-cientifica/x-seminario-de-
iniciacao-cientifica/). 

2.2. O primeiro autor da submissão será o responsável pelo resumo e por todo o acompanhamento do 
processo de avaliação. 

2.3. Não serão aceitas inclusões de co-autores e nem alteração no título do trabalho após o envio do 
resumo. 

2.4. Resumos recebidos fora dos prazos estabelecidos serão desconsiderados. 
 
3. NORMAS PARA O RESUMO 

3.1. Dados para a elaboração do resumo serão preenchidos respeitando os modelos e campos disponíveis 
para este fim no formulário de inscrição no evento.  

3.2. Os nomes dos autores (no máximo 5) deverão respeitar a seguinte ordem: aluno de iniciação 
científica (primeiro autor), orientador (segundo autor), demais co-autores (de acordo com a ordem de 
importância). 

3.3. O corpo do texto deve ser redigido em Word como parágrafo único, conter até 1.500 caracteres (com 
espaços) e estruturado com introdução (incluir objetivos), método, resultados, conclusões.  

3.4. Nomes científicos devem ser grafados em itálico. Outros grifos, tais como negrito ou sublinhado, não 
devem ser utilizados. Tabelas, gráficos, citações ou referências bibliográficas não deverão constar no 
texto. 

 
4. AVALIAÇÃO DO RESUMO 

4.1. A avaliação dos resumos será realizada pelo Comitê Institucional do PIBIC-IF e aqueles que não 
apresentarem estrutura adequada serão prontamente recusados.  



 

 

4.2. Somente os resumos que necessitarem de pequenos ajustes no corpo do texto serão devolvidos com 
as sugestões de correção e por e-mail ao primeiro autor, até o dia 14 de junho.  

4.3. Feitas as devidas correções, o primeiro autor deverá resubmeter a versão final do resumo como 
documento anexo para o e-mail seminarioIC@if.sp.gov.br até 21 de junho. 

4.4. Resumos recebidos fora dos prazos estabelecidos serão desconsiderados. 

4.5. O Comitê Institucional procederá à análise final dos resumos até 22 de junho, data em que deverá 

emitir seu parecer final (aceite ou recusa) para a Comissão Organizadora do evento. 

4.6. O autor será informado sobre a recusa ou aceite do resumo via página do evento, por meio da 
divulgação da data e horário da sua apresentação, até 23 de junho. 

 
5. APRESENTAÇÕES 

5.1. O primeiro autor dos resumos aprovados deverá encaminhar o arquivo contendo o painel até 04 de 
julho e a apresentação oral até 22 de julho para o e-mail: seminarioIC@if.sp.gov.br.  

5.2. O trabalho (painel ou apresentação oral) deverá ser encaminhado por meio de arquivo de 
apresentação de slides (tipo Power Point), nomeado com o sobrenome do autor. (ex. fulano.ppt). 
Caso o autor encaminhe dois trabalhos, estes devem ser identificados por numeração seqüencial, da 
seguinte forma: “fulano01.ppt” e “fulano02.ppt”. 

5.3. Somente serão considerados entregues os trabalhos que receberem o aviso de recebimento. 

5.4. Bolsistas PIBIC que farão apresentação oral, deverão encaminhar arquivo com apresentação 
compatível para uma palestra com duração máxima de 10 minutos e estar presentes com 
antecedência na data, horário e local indicados na programação do evento. 

5.5. Demais inscritos, que farão apresentação na forma de painel, deverão seguir modelo disponível para 
download na página do evento. Somente serão aceitos painéis com fundo branco, para fins de 

padronização e economia de recursos. 

5.6. A organização do evento será responsável pela impressão e fixação do painel no local do evento.  

5.7. O primeiro autor será o responsável por verificar, com a antecedência necessária, se a sua 
apresentação oral encontra-se disponível no equipamento da sala de apresentação e/ou se o seu 
painel foi corretamente fixado no local indicado na programação do evento. 

 
6. ESCLARECIMENTOS E CASOS OMISSOS 

6.1. Toda correspondência relativa aos trabalhos, bem como solicitação de esclarecimentos, deverá ser 
encaminhada à Comissão Organizadora do evento, por e-mail: seminarioIC@if.sp.gov.br 

6.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Institucional do PIBIC-IF, mediante solicitação. 
 
7. CRONOGRAMA 

7.1. Envio dos resumos: até 10/06/2016 

7.2. Devolução de resumos para pequenos ajustes de formatação: até 14/06.   

7.3. Resubmissão de resumos corrigidos (versão final): até 21/06. 

7.4. Avaliação final dos resumos: 22/06. 

7.5. Divulgação dos inscritos (aceite dos resumos): até 23/06. 

7.6. Envio das apresentações na forma de painel: até 04/07. 

7.7. Envio das apresentações orais: até 22/07. 

7.8. Seminário de Iniciação Científica: de 02 a 04/08. 
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