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PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

1. Justificativa

Espaço da pesquisa científica que tem como objetivo despertar nos alunos a vocação e o

interesse para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, a Iniciação Científica se configura como

um instrumento pedagógico, uma metodologia de ensino que contribui na formação dos alunos,

permitindo-lhes uma experiência diferente da dinâmica que acontece em sala de aula entre

professor e aluno, como também proporciona uma maior articulação entre a graduação e

pós-graduação.

Podemos dizer que a Iniciação Científica é a primeira fase da carreira científica do discente,

através dela o aluno começa a dar os primeiros passos no mundo da pesquisa, da investigação, da

formulação de problemas, da coleta e análise de dados entre outros. É importante ressaltar que a

iniciação científica não existe unicamente para formar cientistas/pesquisadores. O aluno que viveu

e/ou vivência a experiência da Iniciação Científica usufruirá de melhor capacidade de administração,

análise crítica, maturidade intelectual e, seguramente, de um maior discernimento para tomada de

decisões dentro das organizações sejam elas públicas ou privadas a qual esteja vinculado

profissionalmente.

Neste sentido, observamos que a iniciação científica é determinante para a vida acadêmica e

para a formação profissional. Segundo Antônio Joaquim Severino (2009): “... a docência e a

aprendizagem só serão significativas se forem sustentadas por uma atividade permanente de

construção do conhecimento”, ou seja, para além de uma atividade atividade coletiva, atitude crítica,

reflexiva e investigativa, um dos objetivos da iniciação científica é aprimorar nosso pensamento e nos

estimular a buscar soluções para os problemas do nosso cotidiano e do mundo do trabalho que se

apresenta.

Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), “para

desenvolver um país é necessário desenvolver pessoas: elevar o patamar de informação disponível e

prover à população conhecimentos básicos de ciência e tecnologia...” Dentro dessa perspectiva,

entendemos que a inserção do aluno de graduação em projetos de pesquisa pode se tornar um

instrumento valioso a qual busca aprimorar qualidades desejadas em um profissional de nível

superior, bem como para o benefício da sociedade.

Diante do exposto, o programa de Iniciação Científica do CESAR busca ser um importante

instrumento para alcançar a autonomia intelectual, bem como contribuir para a formação de

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, visto que é
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evidente que um dos desafios da educação superior atualmente está no fato de formar indivíduos

com capacidade para buscar conhecimentos e utilizá-los adequadamente. Se no passado o objetivo

do homem era ter o domínio do conhecimento, hoje a ideia é dominar o desconhecimento, é

descobrir o que está encoberto, estar um passo à frente, diante de um problema para o qual não tem

a resposta pronta e acessível, saber buscar o conhecimento pertinente e, quando não disponível,

saber encontrar, ele próprio, as respostas por meio de pesquisa.

2. Objetivo

São objetivos específicos do Programa de Iniciação Científica:

● formar pesquisadores desde a graduação, incentivando a publicação de artigos, a

participação em eventos acadêmicos e valorizando a produção intelectual do estudante;

● criar projetos no campo da pesquisa com profissionais qualificados, que impulsionem e

fortaleçam a instituição, em termos de qualidade da CAPES, no que se refere à Avaliação

dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu a ser lançado;

● promover ações estratégicas para captação de recursos financeiros não só de linhas de

financiamento de órgão governamental, bem como formalizar parcerias com empresas

privadas interessadas no desenvolvimento de novas pesquisas;

● proporcionar ao graduando a possibilidade de atuar como aluno bolsista em atividades

de pesquisa dentro de um programa de Iniciação Científica, despertando seu interesse

pela pesquisa e o caráter empreendedor;

● proporcionar excelentes condições de infraestrutura para fomentar a produção científica,

tecnológica e incentivar financeiramente os estudantes e professores na participação em

congressos, jornadas acadêmicas, seminários realizados nesta e em outras instituições;

● incentivar alunos da graduação e pós-graduação LATO SENSU sensu a elaborarem

trabalhos de conclusão de curso com critérios metodológicos rigorosos e de qualidade,

preparando-os para a pesquisa científica, contribuindo na sua formação dando de

concorrer à pós-graduação STRICTO SENSU, oferecendo, para isso, acesso à bases de

dados internacionalmente respeitadas e atualizadas.

3. Linha de Pesquisa

As linhas de pesquisa terão como base os objetivos institucionais, a missão, bem como, os

PPCs desenvolvidos na própria instituição.

Para o curso de Ciência da Computação, as linhas atreladas são:

● Fábrica de Software;
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● Sistemas Ubíquos e Pervasivos;

● Qualidade de Software.

Para o curso de Design, as linhas atreladas são:

● Metodologias da Concepção em Design;

● Soluções inovadoras;

● Negócios inovadores.

4. Projetos de Pesquisa

Listamos, abaixo, os projetos de pesquisa que estão sendo executados dentro do Mestrado

Profissional do CESAR, e que os alunos da Cesar School poderão vir a participar como membros

pesquisadores.

● Design & Acessibilidade - A acessibilidade é um tema de relevância crescente dentro da área

do design de artefatos digitais. A atividade de Design se destaca como uma das

competências principais da atuação do CESAR no mercado. Por isso, este projeto de pesquisa

tem a intenção de desenvolver conhecimento valioso como suporte para a atividade

comercial do CESAR, focando nos limites do conhecimento no que diz respeito ao

desenvolvimento de ferramentas e processos específicos para o design de interfaces

acessíveis.

● Educação Inovadora - O projeto de pesquisa tem como foco a investigação em torno de

linhas metodológicas e práticas docentes inovadoras, com seus princípios pedagógicos,

epistemológicos e cognitivos, assim como, nos aspectos e elementos que os compõem como

ferramentas, programas, projetos, materiais curriculares, modelos didáticos. Além disso, este

projeto busca investigar o desenvolvimento e validação de recursos tecnológicos e

analógicos para a Educação, voltados a melhorias da prática docente e do ensino e

aprendizagem, envolvendo tecnologias digitais, tecnologias de comunicação, tecnologias

móveis e tecnologias analógicas.

● Gestão Ágil de Projetos de Software - Por meio da investigação de boas práticas aplicadas à

gestão ágil de projetos de software reais, no contexto industrial aplicado, este projeto de

pesquisa visa gerar uma base de conhecimento necessária para propor e avaliar um modelo

de maturidade para implantação de gestão ágil de projetos de software, para que esta

implantação seja feita de uma forma incremental, sistemática, organizada e orientada ao

sucesso.

● Inovação em e com Cloud Computing - Cloud computing, ou computação em nuvem, é um

termo genérico que se refere ao conjunto de aplicações de software, e recursos de
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hardware, que são disponibilizados aos usuários finais em formato de serviço e através da

internet. Esta linha de pesquisa está focada em investigar soluções inovadoras em produtos e

serviços que utilizam o modelo de Cloud Computing como meio ou como fim, alinhado com a

cultura de inovação em soluções do CESAR.

● Melhoria de Métodos e Técnicas Inovadoras de Engenharia de Software - A engenharia de

software vem avançando no desenvolvimento de métodos, técnicas e ferramentas de

suporte ao ciclo de vida dos projetos. No entanto, a baixa taxa relativa do sucesso de

projetos de software no contexto industrial real ainda representa um desafio relevante nesta

área. Este projeto de pesquisa visa estudar, projetar, aplicar e avaliar métodos e técnicas

inovadoras como uma alternativa para o aumento da chance de sucesso dos projetos. Ele

foca principalmente nas etapas iniciais de um projeto, com ênfase em métodos, técnicas e

ferramentas para suporte à atividade de elicitação e especificação de requisitos, como

atividade central das fases de concepção e design de um projeto de software, porém com

desdobramentos sobre outras etapas e atividades quando cabível.

● Educação em TIC - Esta linha de pesquisa inclui o desenvolvimento de metodologias de

ensino, ambientes, processos e ferramentas de apoio à educação em TIC.

● Fábrica de Software - O termo Fábrica de Software está relacionado às abordagens definidas

para o desenvolvimento de software com foco na redução da variabilidade na produtividade

do programador, por meio de ferramentas, processos e controle gerenciais padronizados.

● Machine Learning - Linha responsável por estudos e pesquisas relacionados à melhoria de

processos não computacionais através do uso de técnicas de machine learning. É a linha

responsável por estudos e pesquisas relacionadas à melhoria de componentes de saúde

através do uso de tecnologia.

● Qualidade - O controle de Qualidade está presente em todo o processo de desenvolvimento

de software, acompanhando desde a especificação até o cumprimento do prazo de entrega

da solução.

● Urban Life Plataform - Pesquisa embasada pelos mais recentes estudos dentro da área de

Smart Cities, o objetivo principal é desenvolver uma plataforma gerenciável voltada para

cidades inteligentes, respeitando conceitos de Cloud Computing.

● Estudos de Futuros - O principal objetivo neste projeto de pesquisa é mapear

transformações em áreas de interesse estratégico de organizações para construir cenários,

visando reduzir incertezas e identificar oportunidades para inovação.

● Metodologias de Concepção em Design - A CESAR School possui o LIGA – Laboratório de

Inovação e Geração de Artefatos – voltado para a realização dos projetos de pesquisa dos
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alunos da Pós-Graduação e Graduação. Os projetos são desenvolvidos no GIGA – Grupo de

Inovação e Geração de Artefatos. A linha de pesquisa METODOLOGIAS DE CONCEPÇÃO EM

DESIGN engloba os projetos ligados a Design de Futuros, Design Especulativo, Design Social,

Design Emocional, Design de Serviços, NeuroDesign, Learning Design e Design Universal.

● Negócios Inovadores - A CESAR School possui o LIGA – Laboratório de Inovação e Geração de

Artefatos – voltado para a realização dos projetos de pesquisa dos alunos da pós-graduação

e Graduação. Os projetos são desenvolvidos no GIGA – Grupo de Inovação e Geração de

Artefatos. A linha de pesquisa NEGÓCIOS INOVADORES engloba os projetos ligados a

Transferência Digital, Business Design e Open Innovation.

● Soluções Inovadoras - A CESAR School possui o LIGA – Laboratório de Inovação e Geração de

Artefatos – voltado para a realização dos projetos de pesquisa dos alunos da pós-graduação

e Graduação. Os projetos são desenvolvidos no GIGA – Grupo de Inovação e Geração de

Artefatos. A linha de pesquisa SOLUÇÕES INOVADORAS engloba os projetos de Interação

Humano-robô, Interação robô-robô, Interface Cérebro-computador e Realidades Mediadas

por Computadores.

Esta área de concentração reúne linhas de pesquisa ligadas ao estudo dos métodos e práticas

de design inseridos no contexto do planejamento, desenvolvimento e uso de novas tecnologias

ligadas ao Design, TI, Comunicação, Interação e Consumo. Os temas abordados por esse conjunto de

linhas têm como foco os componentes tecnológicos, econômicos e sociais do design como

impulsionador de aspectos ligados à inovação.

5. Jornada de Iniciação Científica

A Jornada de Iniciação Científica (JIC) constitui fórum privilegiado para discussão de

questões relativas à pesquisa da Cesar School, além do intercâmbio entre pesquisadores

nacionais e internacionais, professores e alunos de graduação e de pós-graduação.

O evento, que será realizado semestralmente, tem como objetivo principal promover

maior integração científica de professores, pesquisadores e estudantes de graduação,

bolsistas de iniciação científica, contribuindo para a divulgação e a discussão de pesquisas,

inovações e produções da Cesar School.

Durante a JIC, os alunos apresentam seus relatórios parciais e finais, discutem seus

achados científicos e são avaliados por pesquisadores da Cesar School e/ou externos.

ANEXO - REGULAMENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
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Capítulo I
Das Disposições Preliminares

Artigo 1º É finalidade do presente Regulamento normatizar as atividades de Iniciação Científica – IC

da Cesar School

Artigo 2º A Iniciação Científica é uma atividade de investigação, realizada por estudantes de

graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado por pesquisador qualificado, e que visa ao

aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade

científica e da criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da pesquisa.

Capítulo II
Dos Objetivos da Iniciação Científica

Artigo 3º As atividades de Iniciação Científica serão desenvolvidas sob a orientação ampla de

incentivar o envolvimento de alunos e professores de graduação nas atividades de pesquisa de

natureza extracurricular.

Artigo 4º São objetivos da Iniciação Científica:

I – incentivar a participação de alunos dos cursos de Graduação em projetos de pesquisa de
Iniciação Científica - IC;
II - proporcionar ao acadêmico, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de
técnicas e métodos científicos, por meio do envolvimento direto com as atividades da
pesquisa;
III – divulgar a Instituição em eventos científicos a partir da apresentação de trabalhos de
alunos e docentes envolvidos com projetos de pesquisa;
IV - despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre os alunos mediante
suas participações em projetos de pesquisa;
V - contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer
atividade profissional.

Capítulo III
Da Inscrição
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Artigo 5º O candidato a IC deve inscrever-se junto à secretaria da Cesar School, por ocasião da

publicação do Edital de Inscrição e Seleção, mediante apresentação dos documentos conforme edital

elaborado anualmente pela Coordenação de Pesquisa e Extensão.

Parágrafo único. Os pedidos inscritos serão analisados pela Coordenação de Pesquisa e Extensão, no

período determinado no Edital de Inscrição e Seleção.

Artigo 6º São requisitos para a inscrição:

I- Ser discente regularmente matriculado junto a curso de graduação da Cesar School;
II - Estar matriculado entre o 1° e o último semestre durante a vigência da bolsa;
III - Não possuir disciplinas em dependência durante o período de vigência do projeto de
iniciação científica;
IV - Possuir disponibilidade para dedicação ao Projeto de Iniciação Científica com jornada
mínima de 20 (vinte) horas semanais, em turno diferente daquele em que esteja
matriculado, inclusive no período das férias escolares;
V. Ter cursado com bom aproveitamento as disciplinas necessárias para o desenvolvimento
do trabalho proposto, a critério da Coordenação de Pesquisa e Extensão;

Capítulo IV
Das Vagas

Artigo 7º O número de vagas para bolsa de Iniciação Científica será divulgado em Edital.

§1º Caso o número de candidatos aprovados exceda o número de vagas oferecidas, poderão ser

criadas novas vagas de acordo com a infraestrutura desta Instituição e com a devida autorização da

Reitoria.

§2º Não havendo oferecimento de novas bolsas o discente deverá obedecer às normas previstas

neste Regulamento.

§3º As vagas remanescentes serão oferecidas aos candidatos de acordo com a classificação geral em

ordem decrescente.

§4º As bolsas remanescentes serão oferecidas aos candidatos de acordo com a classificação geral em

ordem decrescente.

Capítulo V
Do Processo de Seleção
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Artigo 8º Poderão inscrever-se como candidatos ao Processo de Seleção de orientandos de Iniciação

Científica alunos dos cursos de graduação da Instituição que tenham:

I. sido aprovados em todas as disciplinas dos dois primeiros semestres ou períodos do curso
de graduação;

II. disponibilidade para dedicação às atividades de Iniciação Científica;
III. habilidades básicas de informática.

Artigo 9º O processo de Seleção para provimento das vagas mencionadas no CAPÍTULO IV utilizará os

seguintes critérios:

§1º A seleção do estudante será realizada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE,

utilizando histórico escolar e entrevista cabendo esta última ao professor orientador a realização da

mesma.

§2º As notas finais seguirão os seguintes critérios:

I. Análise do Histórico Escolar de Graduação com ênfase no desempenho acadêmico,
considerando-se a média aritmética das notas obtidas durante a vida acadêmica. Serão
também consideradas atividades extracurriculares desenvolvidas durante o período já
cursado da graduação – 10 pontos;

II. Das duas notas (média aritmética do histórico escolar e entrevista) sairá uma média
aritmética, que será a nota final para a classificação.

§3º Na entrevista serão levados em conta aspectos tais como: interesse, iniciativa, disponibilidade de

tempo, conhecimentos conceituais específicos sobre a área escolhida, conhecimento sobre a

importância da iniciação científica para o desenvolvimento acadêmico.

Artigo 10º A classificação dos candidatos aprovados será feita em ordem decrescente.

§1o  Os candidatos serão classificados por área, conforme as vagas estabelecidas em Edital.

Capítulo VI
Da Avaliação e Acompanhamento do Projeto

Artigo 11º A avaliação e acompanhamento dos projetos serão por meio de relatório anual.

Parágrafo único. No relatório semestral, o(s) orientador(es) deverá(ão), necessariamente, emitir

um parecer sobre o desempenho do(s) aluno(s) sob a sua orientação.
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Artigo 12º Com base nos relatórios parciais, a Coordenação de Iniciação Científica poderá

recomendar o cancelamento da bolsa, assim como o cancelamento da remuneração de

orientação.

Artigo 13º Os relatórios finais de pesquisa deverão ser entregues à Coordenação de Iniciação

Científica em meio físico ou eletrônico para avaliação conforme definição da Coordenação.

Artigo 14º Os relatórios finais de pesquisa serão apresentados em Encontros de Iniciação

Científica realizado na Instituição para divulgação dos trabalhos e avaliação pela Coordenação de

Iniciação Científica. Os resumos dos trabalhos dos bolsistas que serão apresentados durante o

processo de avaliação poderão, a critério da Coordenação de Iniciação Científica, ser publicados

no site da instituição.

Artigo 15º Os relatórios finais de pesquisa com boa qualidade, a critério da Coordenação de

Iniciação Científica, poderão ser publicados em revista eletrônica.

§1º Os alunos-pesquisadores e os orientadores, ao ingressarem no programa de Iniciação

Científica, autorizam, automaticamente, a publicação dos resultados dos projetos de iniciação

científica nos periódicos da Instituição.

§2º Em função da qualidade dos trabalhos, a Coordenação de Iniciação Científica poderá

autorizar a submissão do trabalho a outros periódicos, postergando a eventual publicação do

trabalho nos periódicos internos.

Artigo 16º Os projetos de iniciação científica poderão receber apoio financeiro para a

participação em eventos científicos, em conformidade com as normas estabelecidas no

regulamento da Política de Auxílio Financeiros para Apresentação de trabalhos em Eventos

Científicos e Tecnológicos.

Capítulo VII
Das Bolsas
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Artigo 17º As Bolsas de Iniciação Científica terão duração de 12 (doze) meses, com início em

data definida em Edital, exigindo-se do bolsista a carga horária de 12 (doze) horas semanais,

admitindo-se a renovação por igual período, consoante solicitação do professor orientador e

parecer da Coordenação de Iniciação Científica.

Artigo 18º O valor das bolsas de iniciação científica será estipulado pelo Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão e informado no Edital de Seleção.

Capítulo VIII
Das Obrigações e Responsabilidades

Artigo 19º – São obrigações do aluno:

I- Participar da elaboração do projeto de iniciação científica, juntamente com seu
orientador, após o processo seletivo.
II- Coletar dados, realizar testes e experimentos sob orientação do Professor-Orientador e
demais atividades exigidas para o desenvolvimento do projeto.
III- Redigir textos, resenhas e artigos sob orientação do Professor-Orientador.
IV - Cumprir o programa e a carga horária de trabalho estipulados pelo professor
orientador;
V - Apresentar relatórios, semestrais e finais, de suas atividades;
VI - Apresentar seminário na Semana de Iniciação Científica ou outras mostras
determinadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
VII - Comparecer às atividades propostas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no
âmbito da formação geral para a pesquisa;
VIII - Assistir à palestras, encontros ou cursos, por determinação do professor orientador,
desde que relevantes para o trabalho desenvolvido ou a formação para a pesquisa e que
não conflitem com o cumprimento do item I.

Artigo 20º O discente terá direito ao Certificado de Participação do Programa de Iniciação

Científica, após aprovação do Relatório Final pelo Professor-Orientador e pela Coordenação de

Pesquisa e Extensão e o cumprimento efetivo das obrigações explicitadas no Art. 17º deste

CAPÍTULO.

Artigo 21º O Professor-Orientador do programa de Iniciação Científica deverá ser docente desta

Instituição de Ensino Superior, com titulação mínima de Mestre.

§1º - O Professor terá direito ao Certificado de Participação do Programa de Iniciação Científica, na

figura de Orientador, após a aprovação do Relatório Final pela Coordenação de Iniciação Científica.
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Artigo 22º São atribuições e compromissos dos professores orientadores:

I – Selecionar e classificar os alunos inscritos em seu(s) projeto(s) de pesquisa.
II – Dedicar pelo menos 1 (uma) hora por semana para orientar cada projeto de iniciação
científica sob a sua supervisão.
III – Avaliar, periodicamente, o(s) aluno(s) sob sua orientação, em conformidade com as
diretrizes e prazos estabelecidos pela Coordenação de Iniciação Científica.
IV – Elaborar o plano de atividades a serem desenvolvidas pelo discente e respectivo
cronograma.
V – Reunir-se periodicamente com o discente para acompanhar e avaliar o
desenvolvimento do projeto de iniciação científica.
VI – Submeter à Coordenação de Iniciação Científica os relatórios semestrais e o relatório
final, nos prazos estipulados pela Coordenação de Iniciação Científica.
VII – Indicar à Coordenação de Iniciação Científica a eventual necessidade de desligamento
do(s) aluno(s) sob sua orientação.
VIII – Acompanhar o(s) aluno(s) sob sua orientação no Encontro de Iniciação Científica
realizado pela Instituição.
IX - Afiançar a aplicação das normas e orientações éticas na pesquisa.
X – Incluir o nome do(s) aluno(s)-pesquisador(es) sob sua orientação nas publicações e nos
trabalhos apresentados em periódicos e eventos científicos cujos resultados tiveram a
participação efetiva do(s) aluno(s)-pesquisador(es).
XI – Nas publicações e trabalhos apresentados advindos parcial ou integralmente de
projetos de iniciação científica desenvolvidos no âmbito do Programa de Iniciação
Científica, sempre fazer referência à sua condição de orientador do Programa de Iniciação
Científica da Cesar School.

Capítulo IX
Das Disposições Gerais

Artigo 23º O exercício das atividades de Iniciação Científica não gera vínculo empregatício do

Aluno-Pesquisador com a Cesar School.

Artigo 24º – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação de Iniciação

Científica e, em grau de recurso, pelo Conselho Acadêmico.

Artigo 25º – Este regulamento entra em vigor na data da sua aprovação pelo conselho Executivo.
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ANEXO - REGULAMENTO DA JORNADA CIENTÍFICA - JIC

1. Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas nas modalidades participantes (apresentação oral e/ou

apresentação de pôster) ou ouvinte, através do site da Cesar School.

Poderão se inscrever como participantes, na modalidade apresentação de pôster, todos os

professores ou estudantes da Cesar School devidamente matriculados.

Os bolsistas de projetos ou programas de pesquisa em fase de execução (ver respectivo Edital)

deverão, obrigatoriamente, fazer apresentação oral e de pôster relativo à sua pesquisa.

Os demais interessados, incluindo a comunidade externa, poderão se inscrever como ouvintes.

Não serão aceitas inscrições no dia do evento.

2. Resumos, Pôsteres e Apresentação Oral

2.1 Resumo:

● Para cada trabalho a ser apresentado (Pôster e/ou Apresentação Oral) deverá ser

encaminhado um resumo.

● Os resumos deverão ser escritos em parágrafo único, sem subtítulos, e conter entre 200 e

300 palavras (fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, texto justificado, margens

2,5).

● O resumo deverá permitir uma visão geral sobre o desenvolvimento da pesquisa e os

resultados parciais ou finais, salientando seu impacto social.

● O resumo deverá ser inserido na página do evento, em campo próprio, com a anuência do

coordenador da pesquisa, não sendo permitidas alterações após a confirmação de envio

realizada pelo coordenador.

2.2 Pôsteres:

● O Pôster deverá seguir as dimensões de 90 cm (largura) x 100 cm (altura).

● O pôster deve informar o título, o(s) nome(s) do(s) autor(es) e do orientador, o local onde o

trabalho foi realizado e as referências bibliográficas utilizadas.

● O título deverá estar colocado de forma destacada na parte superior do pôster.

● O pôster deve ser autoexplicativo, contendo uma descrição sucinta da metodologia, dos

principais resultados ou propostas de execução da pesquisa e das conclusões mais

importantes, se for o caso.
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● Deverá constar, na parte superior, o logo da Cesar School e citar a fonte de fomento

(incluindo Editais), se houver.

2.3 Apresentação Oral:

● A apresentação oral se dará através de Mesas de Troca de Experiências, organizadas por

Áreas Temáticas que serão mediadas por um Coordenador e contarão com um debatedor,

definidos pela Comissão Organizadora.

● Para cada Mesa de Troca de Experiências será disponibilizado local com computador e

projetor multimídia.

● Cada apresentação terá tempo máximo de 10 minutos, sendo reservado tempo para o

debate envolvendo todos os componentes da Mesa.

● O apresentador poderá estar acompanhado de seu orientador ou representante

formalmente indicado por ele.

● Os apresentadores da Mesa de Troca de Experiências deverão comparecer com 10 minutos

de antecedência em relação ao início da mesma.

● O CEPE divulgará a relação das apresentações, por Mesa de Troca de Experiências, em data

anterior ao início do evento.

3. Avaliação

Será estabelecida uma Comissão com atribuições específicas para avaliação dos

pôsteres apresentados durante a Jornada de Iniciação Científica, os quais serão avaliados

com base em critérios de:

● Relevância social, ambiental, artística, cultural, científica e/ou econômica.

● Integração concreta com a comunidade e seus segmentos significativos.

● Problemática, metodologia e formas de avaliação da pesquisa bem definidas.

● Caráter interdisciplinar e articulação entre ensino, pesquisa e extensão.

● Domínio e conhecimento do assunto apresentado.

● Pôster de acordo com os padrões estabelecidos.

4. Certificação

As informações fornecidas no ato de inscrição, tais como o(s) nome do(s) autor(es), do

apresentador e do coordenador e o título do trabalho, servirão para confecção dos certificados.

Será disponibilizado, no site do evento, um certificado por apresentador para cada modalidade

de apresentação (pôster e/ou apresentação oral), contendo o nome do participante, do orientador e

dos demais autores se houver.
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Os inscritos como ouvintes serão certificados, conforme apuração de participação igual ou
superior a 75% do evento.

5. Disposições Finais

As informações contidas nos trabalhos serão de inteira responsabilidade dos autores e de seu
coordenador.

Casos omissos serão encaminhados para apreciação e decisão do Conselho Acadêmico.

CESAR School | Cais do Apolo, 77, Bairro do Recife - Recife/PE CEP: 50030-390 - Fone: +55 (81) 3419.6700


