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A Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa informa a comunidade acadêmica que 

a premiação de Iniciação Científica da UFR ocorrerá no II Seminário de Iniciação Científica, 

Tecnológica e Inovação da UFR nos dias 25 e 26 de outubro de 2022. 

A premiação tem como objetivo homenagear estudantes de iniciação científica participantes 

das modalidades PIBIC e PIBITI do Programa Institucional de Iniciação Científica e de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFR cujos relatórios finais se 

destacaram pela relevância e qualidade. 

Regras Gerais: 

1. São aceitos relatórios finais desenvolvidos por estudantes de graduação participantes 

das modalidades PIBIC e PIBITI, sendo 1(um) em cada modalidade. 

2. Compete ao professor(a)/pesquisador(a) orientador(a) indicar somente 1 (um) relatório 

final de 1 (um) estudante participante dos programas de iniciação científica do ciclo 

2021-2022 para cada modalidade PIBIC e PIBITI. 

3. Somente serão aceitas candidaturas de professor(a)/pesquisador(a) orientador(a) que 

não possuam pendências em relatório parcial e/ou final. 

4. Será premiado um estudante bolsista dentro de cada área do conhecimento: 

I. Iniciação Científica PIBIC: 

a - Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; 

b - Ciências da Vida; 

c - Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. 

 

II. Iniciação Tecnológica PIBITI: 

a - Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; 

b - Ciências da Vida; 

c - Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. 

 

5. Na solenidade de premiação os(as) estudantes receberão certificado de menção honrosa, 

que também será entregue aos orientadores(as) dos estudantes premiados. 

Critérios de Avaliação 

 

1. Os relatórios de Iniciação Científica do ciclo 2021-2022 que marcarem a opção de 

participação do prêmio (informada na submissão do relatório) serão recebidos pela 

Gerência de Iniciação Científica na Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação e 

Pesquisa que encaminhará para o Comitê Interno avaliar. 

2. O relatório selecionado, para cada grande área do conhecimento, poderá concorrer 

institucionalmente ao Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica 

promovido pelo CNPq. A Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa poderá 

solicitar documentos adicionais ao professor(a)/pesquisador(a) orientador(a) vencedor 

do prêmio Jovens Talentos na UFR para posterior concorrência a nível nacional. 

3. Os relatórios dos estudantes das categorias Bolsista de Iniciação Científica e Bolsista de 

Iniciação Tecnológica serão avaliados conforme os critérios descritos na Resolução 

CNPq Nº 4, de 27 de maio de 2021, e são detalhados no quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1. Critérios de Avaliação e Pontuação do Prêmio Jovens Talentos UFR. 

Critérios Pontuação Máxima 

I - Mérito, relevância e qualidade do relatório 

final 

30 

II- Originalidade e inovação 30 

III - Aplicação prática da pesquisa para a 

solução de problemas concretos e com 

resultados finais 

30 

IV - Contribuição do projeto (plano de 

trabalho) do(a) candidato(a) para a grande 

Área do Conhecimento do CNPq. 

10 

Fonte: Adaptado da resolução CNPq Nº 4, de 27 de maio de 2021. 

 

4. Em caso de empate, a Comissão Julgadora deverá considerar, como critério de 

desempate, a somas das notas auferidas aos(as) candidatos(as) nos critérios de 

julgamento I e III. Caso o empate persista, considerar a nota auferida no item II e 

sucessivamente no item IV. 

 

Cronograma 

 

Quadro 2. Cronograma 

Descrição Período 

Período de inscrição dos candidatos – Envio 

do Relatório Final 

01/09/2022 a 03/10/2022 

Resultado das inscrições deferidas Até 06/10/2022 

Período de avaliação pela comissão julgadora Até 18/10/2022 

Evento Connect UFR 25 e 26/10/2022 

 

Premiação 

 

1. Os premiados dentro de cada área do conhecimento e em cada categoria (PIBIC  e 

PIBITI) receberão um Certificado de Honra ao Mérito, emitido pela PROPGP, no qual 

constará: título do trabalho, o nome do(a) estudante premiado(a), nome do(a) 

orientador(a), categoria de premiação e edição da premiação. 

2. A premiação ocorrerá no II Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação 

da UFR. 

 

Considerações Finais 

 

1. Situações não previstas por esta Chamada Interna serão resolvidas pela equipe da 

PROPGP que poderá solicitar assessoramento do Comitê Assessor do Programa 

Institucional de Iniciação Científica e de Iniciação da UFR. 


