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INSTRUÇÕES 

 

Inscrições, submissões e apresentações de trabalhos no II Seminário de Iniciação Científica, 

Tecnológica e Inovação da UFR 

 

 

Prazo de submissão: 01/09/2022 até 23/09/2022 

Apresentação dos pôsteres: 25 e 26/10/2022 

O link para inscrição e submissão de resumo: https://indico.ufr.edu.br . 

 

Leia todo o conteúdo antes de iniciar sua inscrição. 

  

1) Diretrizes Gerais: 

 

● Todos os estudantes do Programa Institucional de Iniciação Científica e de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação nas modalidades (PIBIC, PIBITI, PIBIC-AF, PIBITI-

Af, PIBIE-Af, VIC e VITI) devem, obrigatoriamente, apresentar de trabalhos na página do Indico 

na modalidade “II Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação da UFR”. 

 

● Todos os estudantes e orientadores (as) devem realizar a inscrição no II CONNECT da UFR. 

 

● A submissão dos resumos deverá ocorrer, exclusivamente, na plataforma Indico conforme link 

https://indico.ufr.edu.br. 

 

● Em caso de impossibilidade de apresentação por parte do estudante, o orientador deverá justificar 

a ausência via processo SEI (PROPGP-DP-GIC) até a data de 26/10/2022 (último dia de evento 

Connect UFR). 

 

● Durante a apresentação do trabalho do discente, o orientador deverá estar presente. 

 

  

2) Instruções de submissão de resumo 

 

● Seguir o manual de submissão anexo; 

 

● Utilizar, obrigatoriamente, o modelo de resumo disponibilizado pela Pró-Reitoria de Ensino de 

Pós-Graduação e Pesquisa anexo e disponível também na página Eventos Iniciação Científica – 

UFR | PROPGP 

 

● Preencher os dados solicitados no INDICO e ANEXAR o resumo em PDF no campo apropriado. 

 

3) Instruções de confecção de pôsteres para exposição. 

 

● O local de apresentação dos pôsters será realizado na quadra de esportes da Universidade Federal 

de Rondonópolis. 
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● O pôster deverá ser confeccionado no tamanho de 90cm x 120cm (Largura x Altura)  

 

● O estudante deverá seguir o modelo de pôster em anexo. 

 

● A submissão caracteriza que os autores concordam com as regras do Evento. 

  

 

CRONOGRAMA 
Data Ação 

01/09/2022 até 23/09/2022 Submissões de resumos 

até 07/10/2022 Avaliações 

12/10/2022 Divulgação dos resumos aceitos na página da 

PROPGP/UFR (Eventos Iniciação Científica – 

UFR | PROPGP) 

14/10/2022 Divulgação dos dias/horários de apresentação na 

quadra de esportes na página da PROPGP/UFR 

(Eventos Iniciação Científica – UFR | PROPGP) 

24/10/2022 Início do evento CONNECT UFR 

25 e 26/10/2022 II Seminário de Iniciação Científica, 

Tecnológica e Inovação da UFR 

29/10/2022 Encerramento do evento CONNECT UFR 

 

 

Comissão organizadora 

 

Edna Maria Bonfim-Silva -propgp@ufr.edu.br 

Angel dos Santos Fachinelli Ferrarini – diretoriapesq.propgp@ufr.edu.br 

Maria Aparecida Peres de Oliveira - pesquisa.propgp@ufr.edu.br  

Salomão Lima Guimarães - gerencia.ic.propgp@ufr.edu.br  

 

Contato: 3410-4170 
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