
24º SIC - PROGRAMAÇÃO 

 

O 24º Seminário de Iniciação Científica (SIC) foi realizado nos dias 22, 23 e 24 de outubro 
de 2014, no piso superior do Centro de Cultura e Eventos da UFSC, 

de acordo com a seguinte Programação: 

 

Dia 22 de outubro – Quarta-feira 
ÁREA DE CIÊNCIAS DA VIDA 

(Bolsistas cujos orientadores sejam do CCA, CCB, CCS, CDS e Curitibanos) 
APRESENTAÇÕES ORAIS: das 8h30min às 11h e das 14h00min às 16h00min 

APRESENTAÇÕES DOS PAINÉIS: das 15h às 18h 

  

Dia 23 de outubro – Quinta-feira  
ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA e PIBITI 

(Bolsistas cujos orientadores sejam do CTC, CFM, Joinville e Araranguá) 
APRESENTAÇÕES ORAIS: das 8h30min às 11h e das 14h às 16h 

APRESENTAÇÕES DOS PAINÉIS: das 15h às 18h  

  

Dia 24 de outubro – Sexta-feira 
ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

(Bolsistas cujos orientadores sejam do CFH, CCE, CED, CSE e CCJ) 
APRESENTAÇÕES ORAIS: das 8h30min às 11h e das 14h às 16h 

APRESENTAÇÕES DOS PAINÉIS: das 15hs às 18h 

  

Dia 24 de outubro – Sexta-feira 
PIBIC ENSINO MÉDIO 

APRESENTAÇÕES ORAIS: das 9h às 11h30 (Auditório da Reitoria) 
APRESENTAÇÕES DOS PAINÉIS: das 15h às 18h 
(Piso superior do Centro de Cultura e Eventos) 

- Todos os Resumos inscritos foram expostos/apresentados sob a forma de um 
painel/banner; 

- Todos aqueles Resumos e Painéis de alunos da UFSC 
foram avaliados por dois professores da sua área; 

- A colocação dos painéis foi feita a partir das 11 horas da manhã do dia do evento, 
conforme a sua área, no piso superior do Centro de Convivência da UFSC; 



Caso queria conhecer os critérios que foram considerados nessa avaliação, acesse: 
http://sic.ufsc.br/criterios-de-avaliacao-dos-resumospaineis/ 

- Os autores dos painéis ficaram ficar ao lado dos seus painéis, das 15 às 18 horas do dia do 
evento, conforme a área, para eventuais questionamentos pelos avaliadores; 

- Os painéis foram retirados a partir das 18h30 do mesmo dia do evento. 
A PROPESQ NÃO se responsabiliza pelos painéis que não  foram retirados pelos 

responsáveis/autores. Painéis não retirados foram encaminhados para reciclagem; 

- Todos os Resumos estão à disposição para consulta on line no seguinte 
link: http://formulario.pibic.ufsc.br/pub/pesquisa?ano=2014. 

Neste link também é possível saber o número do painel; 

- Os Certificados de participação para os alunos que, comprovadamente, afixaram seus 
painéis, 

estarão à disposição a partir do dia 10 de novembro, no seguinte link: 
http://formulario.pibic.ufsc.br/certificado 

- Dentre aqueles alunos inscritos no 24º SIC, que foram bolsistas de Iniciação Científica 
através do Programa PIBIC/CNPq 2013/2014, 54 (cinqüenta e quatro) foram selecionados 

para também fazer a apresentação oral de seus trabalhos: 18 por área de conhecimento. 
Essas apresentações, conforme a área de conhecimento, irão acontecer na SALA AROEIRA 

do piso superior do Centro de Cultura e Eventos da UFSC, conforme a programação 
prevista no seguinte link: http://sic.ufsc.br/apresentacoes-orais-24o-sic/; 

- Os painéis expostos e apresentados, por alunos da UFSC, estarão concorrendo ao Prêmio 
Destaques da Iniciação Científica 2014 pela qualidade do trabalho apresentado no SIC. 

Seis alunos serão selecionados em duas categorias: 
Apresentações Orais e Painéis nas diferentes áreas do conhecimento do CNPq. 

Os seis alunos selecionados serão inscritos para apresentarem os seus trabalhos na Jornada 
Nacional de Iniciação científica (JNIC), a ser realizada durante a 67ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) na Universidade Federal de São 
Carlos/SP (UFSCar) em julho de 2015. 

A PROPESQ irá custear, além da inscrição, a hospedagem e o transporte. 
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