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Sapiens - Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão, Cultura e Inovação

O I Congresso de Iniciação Científica da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco

- UFAPE será realizado com o intuito de divulgar os resultados de pesquisas desenvolvidas por

todos os estudantes de graduação vinculados à UFAPE, participantes ou não dos Programas

Institucionais de Iniciação Científica tais como: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação

Científica (PIBIC/CNPq/UFAPE), Programa de Iniciação Científica Voluntária (PIC/UFAPE) e

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica do Ensino Médio (PIBIC-EM/UFAPE).

Submissão de Resumos

As inscrições estão abertas para todos os estudantes bolsistas ou não bolsistas que

queiram enviar seus resumos científicos. No ato da inscrição o(a) participante deverá informar

seus dados pessoais e o curso/programa no qual está inscrito. Após finalizar a inscrição, na seção

de submissão de trabalhos do evento, o estudante deverá inserir as informações referentes ao

seu trabalho, como Título, Autor, Co-Autor, Resumo, Área e também anexar o resumo no formato

.PDF.

As apresentações dos trabalhos serão realizadas por videoconferência (Google meet) em

link a ser informado a partir do dia 02 de dezembro de 2021, devendo o(a) aluno(a) e o(a)

orientador(a) acessar o link disponibilizado pela comissão organizadora no horário e data

correspondentes. Caso o(a) aluno(a) não tenha como acessar a plataforma de apresentação no

horário e data indicados, informar ao seu coordenador de sessão por e-mail antecipadamente.



Normas para escrita dos resumos

Os autores deverão submeter um resumo com no máximo 350 palavras, em formato

.PDF, seguindo as seguintes normas ABNT para a formatação de resumo simples:

Tamanho do papel: A4 (21,0 cm x 29,7 cm)

Margens: 3 cm superior e esquerda, 2 cm inferior e direita.

Tipo da fonte: Times New Roman ou Arial

Tamanho da fonte: 12

Alinhamento: justificado

Espaçamento entre linhas: simples

Título: em negrito, caixa alta e centralizado

Número máximo de autores: oito

Número de Páginas:  página única com apenas um parágrafo

*Sem palavras-chave e sem referências bibliográficas após o resumo.

Os resumos aprovados serão apresentados na modalidade e-Pôster via PowerPoint no dia

agendado para a sua respectiva apresentação.

OBSERVAÇÕES: DEVERÁ SER ENCAMINHADO APENAS 01 RESUMO POR ALUNO(A). Todos

os alunos do programa PIBIC/PIC do Edital 2020-2021 e os do edital 2019-2020, que não

apresentaram seus trabalhos em congressos anteriores, deverão submeter seus resumos no I

CIC.

Cronograma de Atividades Prazos
Inscrições e submissão de resumos 26/10/21 a 12/11/21
Avaliação dos resumos 13/11/2021 a

22/11/2021
Divulgação dos resumos aprovados A partir de 23/11/2021
Realização do Congresso, Apresentação do e-Pôster e trabalhos
orais*

03/12/2021

*As salas serão divulgadas no portal da UFAPE a partir do dia 02/12/2021

Instruções para elaboração do e-Pôster:

1. Para elaboração do seu e-Pôster utilize o template disponível (em formato .pptx) e monte seu
e-Pôster em um único slide;

2. O arquivo já está formatado com a configuração do tamanho da página: 76,19 cm x 45,71 cm
(largura x altura);

3. Orientação da página: PAISAGEM;



4. As demais configurações como a fonte, tamanho e layout estão no arquivo modelo em formato
pptx, e podem sofrer pequenos ajustes para melhor se adaptarem às características de cada
trabalho;

5. Todos os e-Pôster deverão ser enviados para a Comissão Organizadora exclusivamente em
formato JPG;

6. Renomeie seu arquivo antes de enviar de acordo com o evento, nome do 1º Autor e curso
(Exemplo: I CIC.Karla Andrade.Zootecnia.jpg). Inserir também estas informações no corpo do
e-mail durante o envio;

7. O(a) autor(a) inscrito(a) no CIC terá de  cinco a 10 minutos para apresentação;

8. Os e-Pôster devem também ser enviados para o e-mail: ci.pibic@ufape.edu.br;

9. O envio do arquivo do e-Pôster deverá ser realizado após a divulgação do resultado de aceite
dos trabalhos.

Garanhuns, 25 de outubro de 2021.

Coordenação do I CIC/Sapiens - UFAPE


