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INICIAÇÃO CIENTÍFICA – P I B I C    U E R N 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
 
 

 
Prezados orientadores e orientandos, 
 
Os projetos da quota PIBIC UERN 2011/2012 encerram-se ao final de julho e algumas 

obrigações estão previstas, tanto no edital nº 003/2011-DP/PROPEG/UERN quanto no anexo II da 
RN-017/2006, Bolsas por Quota no País do CNPq. 

 
Entre essas obrigações estão: 
a) executar o plano de atividades aprovado, e 
b) apresentar os resultados parciais e finais da pesquisa, sob a forma de painel ou exposição 

oral, acompanhados de relatórios, nos seminários de iniciação científica promovidos pela 
instituição. 

 
Neste sentido, a UERN promoverá o VIII Salão de Iniciação Científica (VIII SIC UERN), 

momento no qual serão apresentados os resultados das atividades desenvolvidas nos planos de 
trabalhos da quota PIBIC UERN 2011/2012. 

 
Nesta referida quota, a exemplo do VII SIC, estamos solicitando o relatório final na forma de 

artigo científico (de 5 a 8 páginas), o qual fará parte do livro de resumos (anais do evento), 
conforme calendário abaixo: 

 

CALENDÁRIO 

Atividade Período 

Recebimento dos relatórios finais (artigos 
científicos). 

10 de julho a 10 de agosto de 2012 

Avaliação dos relatórios finais (artigos 
científicos). 

11 de agosto a 24 de agosto de 2012 

Realização do VII SIC. 
Semana compreendida entre os dias 17 e 21 de 
setembro de 2012 

 
Segue abaixo um guia com instruções para a formatação do artigo científico a ser, 

obrigatoriamente, utilizada. 
 
O relatório final (artigo científico) deverá ser encaminhado através de um link que será 

informado, em breve, por e-mail, Twitter (@pibicuern) e na página do PIBIC UERN. 
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Oportunamente, informamos que os anais do VII SIC serão publicados no próximo dia 20 de 
julho, dia em que ocorrerá a cerimônia de entrega da premiação do VII SIC. 

 
 
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO DO ARTIGO PARA OS ANAIS DO VIII SIC 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

Letras maiúsculas, em negrito e centralizado. Deixar uma linha em branco após o título. 
 
AUTORES 

Nome por extenso, com as iniciais em letras maiúsculas, em itálico e centralizado. O nome 
do apresentador do trabalho será o primeiro e deverá estar sublinhado. Deixar duas linhas em 
branco após o(s) nome(s) do(s) autor(es). 
 
REFERÊNCIA DOS AUTORES 

Deverá ser apresentada em números sobrescrito ao final do nome dos autores, e a 
chamada deverá estar no rodapé da primeira página. Times New Roman, tamanho 9, justificado. 
 
RESUMO 

O resumo deve apresentar, de forma clara e concisa, o objetivo da pesquisa, a metodologia 
utilizada, a forma de coleta e tratamento dos dados e os resultados. Deve, ainda, ser elaborado em 
um único parágrafo, com a palavra RESUMO iniciando o parágrafo e seguido de dois pontos, 
contendo até 250 palavras. Deixar uma linha em branco após o parágrafo do RESUMO.  
 
PALAVRAS-CHAVE:  

Inserir de 3 a 5 palavras-chave, apresentadas em ordem alfabética, separadas por ponto e 
vírgula. Deixar uma linha em branco após o item PALAVRAS-CHAVE.  
 
INTRODUÇÃO 

Apresentar um rápido histórico do tema, evidenciando o problema que foi pesquisado. 
Depois  enfatizar os motivos da pesquisa e finalizar a seção apresentando os objetivos do trabalho.  
Deixar uma linha em branco após o item INTRODUÇÃO. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

É a descrição dos passos dados e dos procedimentos/recursos que foram utilizados no 
desenvolvimento da pesquisa. Assim, devem ser mostrados, de forma detalhada, os instrumentos, 
procedimentos e ferramentas dos caminhos para se atingir o objetivo da pesquisa, definindo ainda 
o tipo de pesquisa, a população (universo da pesquisa), a amostragem (parte da população ou do 
universo, selecionada de acordo com uma regra), os instrumentos de coleta de dados e a forma 
como os dados foram tabulados e analisados. Deixar uma linha em branco antes e após o item 
MATERIAL E MÉTODOS. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Destacar os principais resultados obtidos com o desenvolvimento da pesquisa. Poderão ser 
inseridas figuras e tabelas, as quais deverão estar apresentadas seqüencialmente. Deixar uma linha 
em branco antes e após o item RESULTADOS E DISCUSSÃO. 
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TABELAS 
As tabelas devem ser precedidas da palavra designativa e apresentar numeração 

progressiva. O título deve estar localizado na parte superior e a fonte da informação na parte 
inferior. Deixar uma linha em branco antes e após a tabela. 
 
FIGURAS 

As figuras devem ser precedidas da palavra designativa e apresentar numeração 
progressiva. O título e a fonte de onde foi retirada deverão estar localizados na parte inferior. 
Deixar uma linha em branco antes da figura e após o título e fonte da figura. 
 
CONCLUSÃO 

Apresentar as principais conclusões, destacando o progresso e as aplicações que a pesquisa 
propicia. Enfatizar as limitações que persistem, apresentando, sempre que apropriado, sugestões 
para trabalhos futuros. Deixar uma linha em branco antes e após o item Conclusão. 
 
AGRADECIMENTOS 

Agradecimento ao financiador da bolsa (CNPq ou UERN)  e/ou outros agradecimentos que 
se fizerem necessários. Deixar uma linha em branco antes e após o item Agradecimentos.  
 
REFERÊNCIAS 

Apresentar a literatura citada em ordem alfabética, de acordo com as normas da ABNT 
(NBR-6023).  Deixar uma linha em branco antes e após o item Referências. 
 
 
 
FORMATAÇÃO DO DOCUMENTO: 
 
FONTE: Times New Roman, tamanho 12. 
FORMATO DA PÁGINA: A4. 
MARGENS: superior 2,5 cm, inferior 2,5, esquerda 2,0 cm e direita 2,0 cm, recuo do parágrafo de 
2cm. 
ESPAÇAMENTO: Simples. 
CITAÇÕES: As citações no corpo do trabalho devem seguir as normas da ABNT específicas para 
citação. 
NÚMERO DE PÁGINAS: O texto deve ter, no mínimo, 5 e, no máximo, 8 páginas. 
 

Somente serão aceitos trabalhos encaminhados nesta formatação e conforme o modelo 
padrão. 
É responsabilidade do orientador revisar o artigo antes de enviar para a coordenação do PIBIC 
UERN. 
 

ATENÇÃO! O arquivo deverá ser salvo no formato do Microsoft Word, extensão “.doc”. 


