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"Educação como prática de liberdade"

1. Quem deve participar da SEMIC?
Todos os alunos bolsistas e voluntários com, pelo menos, seis meses na bolsa e/ou projeto.
2. A participação é obrigatória?
Aos alunos bolsistas com o mínimo de seis meses, sim. Lembre-se de que esse é um momento de
prestação de contas pelo recebimento de um recurso público, e o seu trabalho é o produto (com
resultados finais ou parciais) desse esforço coletivo.
3. Eu, aluno, não poderei participar da SEMIC. Como devo justificar a minha ausência?
Seu orientador deverá encaminhar e-mail para “pibic.uerj@gmail.com”, com as devidas justificativas.
4. Sofrerei algum tipo de penalidade se eu, aluno, não participar da SEMIC?
A avaliação do CNPq é feita de forma geral, não individual, e a baixa participação de bolsistas poderá
acarretar a perda de cotas para a Universidade. Neste sentido, a participação de todos é fundamental
para a manutenção do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UERJ. Internamente,
o Comitê PIBIC da UERJ poderá estabelecer regras de impedimento da participação de orientadores
que não tiverem bolsistas inscritos no evento (na próxima SELIC).
5. Tenho menos de seis meses no projeto e/ou bolsa. Ainda assim, posso participar da
SEMIC?
Sim. O aluno poderá participar da SEMIC desde que o seu orientador considere que, mesmo com
menos de seis meses, o seu trabalho possua resultados parciais significativos para participar do
evento.
6. Fui substituído ou saí da bolsa recentemente. Ainda assim, preciso participar da
SEMIC?
Sim. Se você esteve pelo menos durante seis meses na bolsa no último ano, deverá participar da
SEMIC. Converse com seu orientador sobre isso.
7. Já participei das últimas SEMICs. Ainda assim, preciso participar da
atual?
Sim. Se você está vinculado a um projeto e é bolsista, deverá participar da SEMIC 2019.
8. Quem deve fazer a inscrição, o aluno ou o professor?
É o aluno quem inicia a inscrição, acessando www.intranet.sr2.uerj.br. Utilize o
caminho: DCARH > SEMIC 2019 > Inscrições. O professor orientador deverá chancelar
a inscrição para validá-la. Assim que terminar a sua inscrição, entre em contato com
seu orientador para que ele confirme sua inscrição pelo sistema.
9. Se o orientador não chancelar a minha inscrição, poderei participar
da SEMIC?
Não. Sem a chancela do orientador, sua inscrição não terá efeito. A chancela do
orientador deverá ocorrer dentro do prazo de inscrição.
10. O orientador pode recusar a inscrição do seu aluno na SEMIC?
Sim. Ao recusar a inscrição por qualquer motivo, o aluno
deverá preencher nova ficha de inscrição com as correções
solicitadas por seu orientador.

11. Como consigo o modelo de relatório?
Acesse www.pibic.uerj.br e clique em “Modelo de Relatório 2019”.
12. Posso fazer a inscrição sem enviar o relatório?
Não. O envio do relatório é obrigatório. O sistema não aceitará inscrições dos que não anexarem seus
respectivos relatórios.
13. Posso usar outro modelo de relatório?
Não. Relatórios enviados em outros formatos não serão aceitos e a inscrição será cancelada.
14. Com que formato devo enviar meu relatório? Existe um limite de tamanho?
Os relatórios devem ser enviados exclusivamente em PDF, não devem ultrapassar dez páginas e ter o
tamanho máximo de 5Mb.
15. De que dados eu preciso para fazer minha inscrição?
Você deve informar a matrícula ou CPF do orientador e abrir a ficha de inscrição, preenchendo-a.
16. Quero informar um coorientador para o meu trabalho. Posso?
Apenas os projetos aprovados na SELIC e que, naquela ocasião, informaram a participação de um
coorientador no projeto, cabem nesta opção. Não é permitido o ingresso de coorientadores durante a
vigência da bolsa.
17. Fiz o trabalho junto com outra pessoa. Podemos apresentar juntos?
Não. A apresentação é individual - apenas o autor principal será avaliado. Se o orientador considerar a
possibilidade e a viabilidade (trabalhos complementares, por exemplo), recomendamos que sejam
feitas duas inscrições individualizadas. Atenção: detectados trabalhos iguais, apenas o primeiro inscrito
será considerado e os demais, cancelados.
18. Quantos colaboradores posso cadastrar em meu trabalho?
Cada trabalho inscrito poderá ter no máximo três colaboradores, que deverão ser informados no
momento da inscrição.
19. Quem pode ser colaborador em meu trabalho?
Apenas alunos do ICJr, graduandos, mestrandos e externos. Não podem ser colaboradores: doutores,
doutorandos e docentes da UERJ.
20. Fiz a inscrição, mas não poderei apresentar o trabalho na SEMIC. Um colaborador
pode apresentar em meu lugar?
Sim - somente se ele for um graduando. O certificado de apresentação será gerado em nome do
colaborador substituto. Lembre-se de informar o nome do colaborador no momento da inscrição.
21. Fiz a inscrição, mas não poderei apresentar o trabalho na SEMIC. Meu
orientador poderá apresentar em meu lugar?
Não. Orientadores e coorientadores não podem substituir orientandos na SEMIC.
22. Os colaboradores que informei na inscrição terão direito a
declaração ou certificado?
Não. Os colaboradores não recebem certificados ou declarações. Os nomes dos
colaboradores constarão do livro de resumos.
23. Quem tem direito a certificado?
Após a SEMIC, em data a ser divulgada, todos os alunos que apresentarem seus
trabalhos na SEMIC terão direito a um certificado com a citação do orientador e
coorientador (se houver). Para fins de comprovação e por uma questão de
economicidade, sugerimos aos orientadores e coorientadores que desejarem a
certificação de orientação de trabalhos apresentados na SEMIC que tirem cópias do
documento original do aluno. Lembrando que colaboradores não são citados nos
certificados e não têm direito aos mesmos.

24. Fiz a inscrição, enviando relatório e resumo, mas fui substituído pelo meu
colaborador na apresentação na SEMIC. Ainda concorro aos prêmios?
Não. Só concorrem aos prêmios os alunos que participam de todas as fases do processo de avaliação.
O apresentador substituto não concorrerá ao prêmio.
25. Tenho dúvidas sobre o resumo. Existem itens obrigatórios?
Sim. No resumo é obrigatório constar: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusão.
Deve conter 250 a 350 palavras, com um mínimo de 2.000 e máximo de 2.800 caracteres. Não
esqueça de incluir o resumo em inglês!
26. O resumo passará por alguma revisão para publicação?
Não - o conteúdo do texto é de inteira responsabilidade do autor e do orientador.
27. O título do meu trabalho é o título do projeto do meu orientador?
Não. O título do seu trabalho está relacionado com o plano de trabalho submetido na ocasião da
SELIC. O título do projeto do seu orientador é mais amplo e seu trabalho está inserido nele. Ou seja,
o título do seu trabalho DEVE ser diferente do título do projeto do seu orientador. Importante: não serão
aceitos textos em CAIXA ALTA no título, no corpo do resumo e nas palavras-chaves; o título do
trabalho do autor deve ser igual ao título do resumo; e não esqueça do resumo em inglês!
28. Todas as apresentações serão em pôsteres para todas as áreas?
Sim. As apresentações serão exclusivamente em pôsteres (dimensões: 90x95cm). Lembre-se: use o
mínimo de texto e o máximo de ilustrações, contendo introdução, objetivos, metodologia utilizada,
resultados, conclusões e financiamento, se houver.
29. Quem vai avaliar o meu trabalho?
O seu trabalho será avaliado por pelo menos um Avaliador Interno da UERJ, mas não está descartada
a participação de um segundo avaliador externo. Por isso, é muito importante a sua presença no
período total da apresentação, que neste ano será de duas horas.
30. Qual o papel do Avaliador Externo para o meu trabalho?
O Avaliador Externo, diferentemente do Interno, faz a avaliação do evento de forma global e observa a
qualidade geral dos trabalhos apresentados. Ele poderá fazer perguntas sobre o seu trabalho. O
Avaliador Externo também escolhe os destaques para concorrer aos prêmios.
31. Preciso registrar minha presença na apresentação da SEMIC?
Sim, haverá um ou mais monitores responsáveis pelo recolhimento da presença do autor e do
orientador. Favor não deixar o evento sem assinar a lista de presença.
32. O meu orientador precisa estar presente na minha apresentação?
É fortemente recomendada a presença do orientador. Os avaliadores poderão levar em
consideração a presença do orientador para fins de avaliação da apresentação/trabalho. As
justificativas de ausência de orientadores deverão ser entregues aos monitores e
informadas aos avaliadores.
33. Quem concorre ao Prêmio de Iniciação Científica?
Poderão concorrer ao Prêmio: alunos PIBIC/CNPq, PIBITI/CNPq, IC Jr/CNPq,
PIBIC/UERJ, IC Jr/UERJ, IC FAPERJ Balcão, IT FAPERJ, IC/CNPq Balcão e
Voluntários UERJ.
34. Quais são as modalidades dos Prêmios? Como funciona a
premiação?
Cada Avaliador Interno e cada Avaliador Externo indicarão, em seus respectivos
grupo de trabalhos avaliados, um trabalho destaque. Todos os trabalhos indicados
como destaque já recebem, ao menos, a Menção Honrosa da SEMIC. Deste
grupo, serão escolhidos os premiados (três primeiros colocados) por modalidades
específicas: IC Jr, PIBITI, PIBIC (Humanidades), PIBIC (Ciências da Vida) e PIBIC
(Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar).

35. Alunos e professores de outras universidades podem participar da SEMIC?
Sim. Neste caso, os alunos e orientadores externos deverão fazer o cadastro em
www.intranet.sr2.uerj.br e, posteriormente, solicitar autorização de inscrição ao DCARH pelo e-mail
pibic.uerj@gmail.com.
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