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ORIENTAÇÕES PARA A SUBMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL E DO ARTIGO CIENTÍFICO DA 

COTA 2012/2013 

 

Caros professores orientadores e alunos orientandos, 

Este ano, para encerramento da cota do PIBIC e PIBITI 2012/2013, além do 

artigo científico, que constará como trabalho para apresentação no IX Salão de Iniciação 

Científica (IX SIC), estamos solicitando o envio de um relatório final das atividades 

desenvolvidas no curso do projeto ora institucionalizado. Salientamos que ambas as 

solicitações são obrigatórias, como é obrigatória a participação dos alunos, apresentando 

seus trabalho/artigos, no IX Salão de Iniciação Científica. Estas atividades constituem-se a 

prestação de contas públicas de nossas produções acadêmicas vinculadas à pesquisa e à 

Iniciação Cientifica e são exigências/solicitações, especialmente do CNPq. A finalização do 

PIBIC, a partir da apresentação da pesquisa no SIC, caracteriza-se como condição para a 

emissão de documentos comprobatórios de atividades de pesquisa e orientação 

(declarações, certificados, nada consta de pendências de finalização de processos de 

pesquisa, dentre outros). 

Os professores orientadores e seus alunos têm a opção, expressa durante o 

processo de submissão dos relatórios, de publicar ou não seus artigos nos Anais do IX SIC. 

Esta possibilidade deve-se ao fato de que muitos professores e alunos preferem manter a 

condição de ineditismo dos textos produzidos por visualizarem publicações em revistas 

especializadas. No entanto, não têm a opção, como já expresso, de não apresentação do 

artigo no IX SIC. A apresentação do artigo é um balizador de nossas produções e condição 

de sucesso do IX SIC. Todavia, ressaltamos que independente do interesse em publicação 

ou não do texto produzido nos Anais do IX SIC, é indispensável que o material seja enviado 

para efeito de avaliação final e premiação no evento. 
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Os Relatórios Finais e Artigos Científicos são vinculados a cada plano de 

trabalho desenvolvido pelos alunos bolsistas e voluntários e deverão ser submetidos à 

coordenação do PIBIC através do http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-

iniciacao-cientifica-pibic até as 23h59m do dia 05 de agosto de 2013. REFORÇAMOS QUE 

CADA PLANO DE TRABALHO CONFIGURA-SE COMO UM ARTIGO. POR EXEMPLO, NO 

CASO DE PROFESSORES ORIENTADORES QUE DESENVOLVERAM UM PROJETO COM TRÊS 

PLANOS DE TRABALHO, NECESSÁRIO SE FAZ O ENVIO DE TRÊS ARTIGOS RELACIONADOS 

AOS ACHADOS DECORRENTES DAS ATIVIDADES DE CADA PLANO. 

Os artigos deverão ter no máximo 5 (cinco) autores sendo o autor principal o 

aluno bolsista ou voluntário, que será o apresentador no IX SIC, seguidos do professor 

orientador e outros, autores, que façam parte do grupo/equipe de pesquisa.  

A seguir as orientações básicas para produção/formatação dos artigos. 

  

http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-iniciacao-cientifica-pibic
http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-iniciacao-cientifica-pibic
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INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E FORMATAÇÃO DO 

ARTIGO PARA OS ANAIS DO IX 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 sequencialmente. 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. 

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 disponibilizado em http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-iniciacao-

cientifica-pibic . 

É responsabilidade do orientador revisar o artigo antes de enviar para a coordenação do 

PIBIC UERN.  

É responsabilidade do orientador e do aluno bolsista ou voluntário submeter seus artigos a 

uma revisão ortográfica, gramatical e de digitação.. 

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

O modelo do artigo está disponível na página do PIBIC 

http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-iniciacao-cientifica-pibic
http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-iniciacao-cientifica-pibic

