CHAMADA DE TRABALHOS PARA O SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA (SINCTEC 2018) DA UNIGRANRIO
Estão abertas as inscrições para apresentação de trabalhos no Seminário de Iniciação
Científica e Tecnológica da Unigranrio.
Data do Evento: 24 e 25 de outubro de 2018
Local do Evento: Unigranrio, Campus I, em Duque de Caxias.
Período de Inscrições: 15 de agosto a 16 de setembro de 2018.
1. Objetivos do Evento
O SINCTEC tem por objetivo promover um grande debate entre estudantes de
graduação e do ensino médio que participam do Programa de Iniciação Científica e
Tecnológica da Unigranrio e de outras Instituições de Ensino Superior, públicas e
privadas, em todas as áreas de conhecimento. O evento reune docentes, estudantes,
gestores e líderes de empresas empreendedoras de forma a permitir a divulgação de
conhecimento e a troca de experiências entre a comunidade acadêmica e profissional
com o propósito de que as pesquisas desenvolvidas na Unigranrio possam contribuir
fortemente, por meio de projetos inovadores, com o desenvolvimento social, econômico
e ambiental.
O SINCTEC ocorre de acordo com as normas estabelecidas pelo CNPq e inclui
a apresentação dos trabalhos desenvolvidos nos Programas Institucionais de Iniciação
Científica para a graduação (PIBIC) e para o ensino médio (PIBIC-EM) e o Programa
de Bolsas para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI).
Paralelamente ao SINCTEC ocorre o Festival CDC/QCiência — Iniciação
Científica que é uma mostra de Curtas Metragens – Documentários, Reportagens
Jornalísticas para Veículos Impressos, sobre Ciência (CDC) e QCiência (Tiras de
Desenho em Quadrinhos), baseados em projetos do Programa Institucional de
Iniciação Científica. As mostras, além de estimularem a produção audiovisual, textual e
criativa dos alunos dos Cursos de Comunicação Social, Artes Visuais e Design Gráfico,
promovem a divulgação dos trabalhos dos bolsistas de Iniciação Científica e
Tecnológica que incluem também alunos do Ensino Médio.
2. Inscrições
2.1. Período de inscrições de trabalhos: 15 de agosto de 2018 a 16 de setembro de
2018.
2.2. O evento é dirigido a todos os alunos da graduação e do ensino médio que
poderão se inscrever para apresentação de trabalhos ou como ouvintes. Os
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participantes que desejarem apresentar trabalho deverão submeter um resumo
conforme especificações registradas no item 3, desta Chamada.
2.3. As inscrições são gratuitas e serão conferidos certificados de participação. Para
os alunos da Unigranrio a participação no evento será considerada uma atividade
complementar, com validação de carga horária.
2.4. As inscrições serão confirmadas após preenchimento de formulários que estão
disponíveis na página do SINCTEC no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (PROPEP) da Unigranrio: http://unigranrio.com.br/pos-graduacao-epesquisa/sinctec2018.php
2.5. As inscrições e participação no Seminário são obrigatórias, com envio de
resumo e relatório final, para todos os bolsistas PIBIC (CNPq, FUNADESP e
SANTANDER UNIVERSIDADES); PIBITI(CNPq e UNIGRANRIO); PIBIC – EM
(CNPq e UNIGRANRIO); bolsas de Iniciação Científica da FAPERJ e participantes
do Programa Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica da Unigranrio, no
período de 2017/2018.

3. Submissão de Resumos
3.1. O resumo deverá ser enviado após Inscrição e preenchimento do Formulário de
Submissão de Resumo.
3.2. Os trabalhos selecionados serão publicados posteriormente nos anais do evento
(ISSN: 1981-5433).

4. Submissão de Relatório
(Obrigatório para os alunos bolsistas e voluntários do Programa de Iniciação Científica
e Tecnológica da Unigranrio).
4.1. O Relatório deverá ser encaminhado após preenchimento de acordo com o
Formulário na página do SINCTEC.
5. Modalidades de Trabalhos e Apresentações
5.1. Serão aceitos trabalhos nas seguintes modalidades:
● Trabalhos desenvolvidos por alunos da graduação e do Ensino Médio, orientados
por pesquisadores da Unigranrio e de outras Instituições de Ensino Superior.
● Os trabalhos deverão ter resultados parciais ou conclusivos. Não serão aceitos
resumos de projetos a serem implementados.
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5.2. Os trabalhos selecionados serão classificados para Sessões de Apresentações
Orais ou Sessão de Posters.
6. Avaliação, Seleção e Classificação dos Trabalhos.
Os trabalhos enviados serão submetidos à avaliação em duas etapas:
6.1. Avaliações prévias realizadas por:
● Consultores Ad Hoc;
● Membros do Comitê Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica da
PROPEP/UNIGRANRIO.
6.2. Avaliação durante o evento realizada por:
● Membros do Comitê Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica da
PROPEP/UNIGRANRIO.
● Pesquisadores do CNPq que compõem o Comitê Externo.
7. Calendário
● Inscrições de trabalhos: 15 de agosto de 2018 a 16 de setembro de 2018.
● Avaliação dos trabalhos: a partir de setembro de 2018.
● Divulgação da avaliação, horários e locais das apresentações: a partir de outubro.
8. Informações
UNIGRANRIO - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPEP)
Rua: Prof. José de Souza Herdy, 1160 – Bloco: B – andar térreo.
25 de Agosto – Duque de Caxias – RJ
CEP: 25071-202
Telefones: 2672-7330 / 2672-7867
Horário de atendimento: 08 às 17h.
9. Realização
Universidade do Grande Rio – Unigranrio
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEP)
Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica
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