
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE NORTE  
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG 
Departamento de Pesquisa – DP 
Campus Universitário Central, Av. Prof. Antônio Campos, s/n, BR 110, Km 48. 
Costa e Silva, Mossoró/RN, CEP: 59625-620. Fones: +55 84 3315 2176, 
3315 2180, 3312 4839, e-mail: pibicuern@gmail.com 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Sessões de COMUNICAÇÃO ORAL  

 

– As apresentações dos trabalhos em formato de comunicação oral (com 

slides) ocorrerão em sessões previamente agendadas e divulgadas na página 

do PIBIC UERN (http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-iniciacao-

cientifica-pibic).  

– O autor disporá de até 15 minutos para apresentar seu trabalho, seguido por 

2 minutos de arguição; haverá disponibilidade de multimídia em todas as 

sessões (os slides deverão estar no formato do Microsoft PowerPoint na versão 

2000 ou anterior). 

– Para compor as diferentes sessões, os trabalhos serão agrupados, sempre 

que possível, respeitando a melhor afinidade. 

– As sessões de Comunicação Oral serão presididas por mesa composta por 

três docentes.  

– Nos slides e na apresentação oral, o bolsista deve fazer referência a sua 

condição de bolsista do CNPq ou da UERN (usando a logomarca do CNPq e o 

brasão da UERN). 

 

 

Premiação 

 

Os trabalhos serão classificados conforme as notas obtidas nas avaliações. No 

caso dos trabalhos avaliados por mais de um avaliador, a classificação será 

feita por média simples das notas obtidas.  

Serão premiados o melhor trabalho classificado em cada área temática, 

quando for o caso, e por campus. 

 

As áreas temáticas a serem consideradas na premiação serão as seguintes:  

 

a. Ciências Biológicas  

c. Ciências da Saúde  

d. Ciências Exatas e da Terra  

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


e. Ciências Humanas  

f. Ciências Sociais e Aplicadas  

g. Linguística, Letras e Artes  

 

O critério de desempate para as apresentações orais será a maior nota nos 

seguintes itens, sucessivamente: clareza e objetividade e relevância dos 

resultados alcançados. 

 

A premiação ocorrerá no mês de novembro, conforme a programação da 

PROPEG/UERN. 

 

 

NORMAS PARA AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

– A avaliação será com base na COMUNICAÇÃO ORAL dos trabalhos 

submetidos ao Salão de Iniciação Científica que ocorrerá dentro da 

programação da VI Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2018. 

 

Critério de Avaliação 

 

O formulário de avaliação da apresentação dos trabalhos (anexo 01) terá os 

seguintes critérios de avaliação: 

 

I - Estrutura da apresentação;  

II - Fundamentação técnico-científica;  

III - Clareza e objetividade;  

IV - Relevância dos resultados alcançados;  

V - Duração da apresentação (até 15 minutos). 

 

– Os avaliadores serão selecionados mediante chamada pública interna 

realizada pela coordenação da Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação de 

cada Campus. 
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ANEXO 01 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ORAL (MODELO) 

 

TÍTULO DO TRABALHO: 

_______________________________________________________________ 

 

NOME COMPLETO DO APRESENTADOR: 

_______________________________________________________________ 

 

NOME COMPLETO DO ORIENTADOR: 

_______________________________________________________________ 

 

MODALIDADE DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: 

PIBIC (       )                      PIBIC-EM(        )            PIBITI (        ) 

 

Pontuar de 0 a 20 os seguintes critérios:  

Critérios Pontuar de 0 - 20 

I - Estrutura da apresentação;  

II - Fundamentação técnico-científica;  

III - Clareza e objetividade;  

IV - Relevância dos resultados alcançados;  

V - Duração da apresentação (até 15 minutos)  

Total  

 

 

Obs.:___________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do avaliador 


