
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

- COORDENAÇÃO DE PESQUISA - 
 

Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica 

Vigência 2019 - 2020 
 

Considerando  

I. a competência da Coordenação de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa, conferida pelo art. 11 da Resolução Nº 03/2020/CSPG/UFCG, que confere a 

esta coordenação o dever de realizar e coordenar, anualmente, o Congresso de 

Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; 

II. a Portaria nº 28, de 18 de março de 2020, publicada no Boletim de Serviço Nº 11/2020 

de 18 de março de 2020 e as notas subsequentes acerca da pandemia; 

III. A Resolução Normativa RN 017/2006 

IV. O Ofício-Circular N.03/CGP-PRPG-PRPG constante no processo 23096.046042/2020-

22. 

 

Comunicamos os procedimentos para ENVIO e AVALIAÇÃO dos projetos PIBIC vigência 

2019 – 2020. 

• Cada orientador e aluno pode optar por enviar um vídeo segundo o padrão descrito 

abaixo, para o endereço eletrônico:  https://forms.gle/XXxNDdUDf5a3Pgyp9. 

• A Avaliação dos projetos envolverá a análise dos vídeos (se submetidos), resumos e 

relatórios que já foram submetidos, realizada de maneira descentralizada em cada 

centro, conforme comunicado enviado aos Diretores de Centro da UFCG. 

• Os projetos serão avaliados segundo os critérios de capacidade de comunicação, 

motivação do trabalho, objetivos, metodologia, resultado e dificuldades 

encontradas. 

• Os vídeos ficarão disponíveis no canal do youtube Pesquisa_PRPG_UFCG 

(https://www.youtube.com/channel/UCTow_1UvqN76Yc7lpXro4vw). 

• A submissão deve ser feita mediante aceitação de termo de autorização para 

divulgação dos vídeos, de forma que sejam preservados os direitos autorais previstos 

na Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, inciso XXVII), Lei 9610/1998 e e Lei 

12.853/2013. 

• O calendário de avaliação será definido por centro. 

• Os centros podem desenvolver em suas apresentações eventos síncronos, desde que 

satisfaçam as orientações sanitárias. De qualquer forma, os vídeos devem ser enviados 

no prazo indicado abaixo. 

https://forms.gle/XXxNDdUDf5a3Pgyp9
https://www.youtube.com/channel/UCTow_1UvqN76Yc7lpXro4vw


• Qualquer premiação que possa ocorrer será realizada apenas entre os projetos que 

enviarem o vídeo. 

• Os vídeos podem ser realizados no modelo de webinário, em que tem-se uma 

apresentação baseada em uma plataforma convencional (powerpoint, revealJS, prezi) 

com narração ou o vídeo pode ter trechos filmados ao vivo mostrando resultados, 

equipamentos utilizados... 

 

Prazo para Submissão  

10/12/20 – 31/12/20 
 

Estrutura do Vídeo 

1. O vídeo deve ter no máximo 5min de duração. 

2. O formato dos vídeos enviados deve ser HD 720p 30fps H.264 em formato MP4 com 

tamanho mínimo de 300Mb. 

3. O vídeo deve apresentar um título (ou vinheta) e desenvolver os seguintes temas em 

seu roteiro. 

1. O que fiz? 

2. Como fiz? 

3. Quais as dificuldades que enfrentei? 

4. O que obtive de resultados? 

4. Os autores, agradecimentos e indicações de financiamento devem aparecer nos 

créditos. 

 

Nota sobre Pesquisas que tiveram problemas em sua execução 

A atividade de pesquisa é uma atividade com risco inerente com respeito as mais 

variadas vicissitudes, hipóteses erradas, erros na literatura, falseamento de dados, 

problemas para a compra de insumos, atrasos em importação, problemas de 

armazenamento, problemas de infraestrutura e pandemias. Certamente muitas 

pesquisas tiveram dificuldades em função deste fato, mas não é o sucesso em atingir o 

objetivo que determina o quanto uma pesquisa no nível de iniciação científica ou 

tecnológico é boa.   

Faz parte do fazer científico a delimitação clara de um problema, a escolha de métodos 

justificadamente adequados, e execução de atividades, lidar com imprevistos com 

resiliência e adaptabilidade e o julgamento da relevância do objetivo. 

Muitos são os casos de pesquisas importantes que começaram de não-resultados, não 

esmoreça. 

 

Atenciosamente, 

Luciano Barosi 
Coordenador de Pesquisa 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Universidade Federal de Campina Grande 


