
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS E EXATAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

VIII SEMANA UNIVERSITÁRIA DE ENGENHARIA QUÍMICA – SUEQ 

 
EDITAL – MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA VIII SEMANA 

UNIVERSITÁRIA DE ENGENHARIA QUÍMICA 

 

A Comissão Organizadora da VIII SUEQ-UFTM, no uso de suas atribuições, torna 

pública a abertura das inscrições de trabalhos para a Mostra de Iniciação Científica 

da VIII Semana de Engenharia Química da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro. 

 

1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. A Mostra de Iniciação Científica da VIII Semana de Engenharia Química da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro tem por objetivo incentivar os alunos do 

curso de graduação a desenvolverem, sob orientação de professores, projetos e 

pesquisas. 

 

1.2. A Mostra de I.C. contará com a apresentação de trabalhos científicos na forma 

de painel (banner). 

 

1.3. Os painéis ficarão expostos no dia 18 de setembro de 2019, das 7h00min às 

10h00min, como designado na programação do evento. 

 

1.4. O estudante inscrito que tiver sua apresentação comprovada receberá, ao 

final da VIII SUEQ, um certificado referente à sua participação na Mostra de I.C. 

 

1.5. O trabalho inscrito na Mostra de I.C. deve ser feito a partir de pesquisa 

acadêmica e orientado por professor responsável. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 



 

2.1. Os estudantes interessados poderão inscrever seus projetos e terão a 

oportunidade de apresentá-los aos professores convidados e aos demais 

participantes da Semana. 

 

2.2. Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados no curso de 

Engenharia Química, não necessariamente sendo discente da UFTM. 

 

2.3. As inscrições deverão ser feitas no email: sueq.uftm@gmail.com até às 

23h59min do dia 31 de agosto de 2019. A participação na Mostra de Iniciação 

Cientifica da VIII SUEQ é gratuita. 

 

2.4. Cada aluno poderá submeter APENAS UM trabalho como primeiro autor, 

sendo responsável por sua apresentação. 

 

3. DO RESUMO 

 
3.1. Os resumos dos trabalhos a serem apresentados devem ser enviados ao e- 

mail sueq.uftm@gmail.com até às 23h59min do dia 31 de agosto de 2019. 

 
3.2. Os resumos devem seguir as seguintes especificações: 

 
3.2.1. Título: Letras maiúsculas, Fonte Times New Roman, Tamanho 12, Negrito. 

As palavras estrangeiras, em maiúsculo e itálico, com fonte e tamanho estabelecidos 

acima. Não colocar ponto final no título. 

 

3.2.2. Autores: Fonte Times New Roman, Tamanho 12. Até 3 linhas (com 

informações de contato, de preferência e-mail). 

 
3.2.3. Instituição: Fonte Times New Roman, Tamanho 12. 

 
3.2.4. Corpo do resumo: 

 
• O resumo deve conter: objetivos, introdução, metodologia, resultados e 

discussão, e se cabível, uma breve conclusão, sem necessidade de 

bibliografia, figuras, tabelas etc. 

 
• Texto: Fonte Times New Roman, Tamanho 12. 
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• Títulos das seções: Fonte Times New Roman, Tamanho 12, Negrito. 

 
• Resumo digitado em página tamanho A4. 

 
• Número de páginas: até 1 (uma) página. 

 
• O resumo deverá conter entre 1500 a 2000 caracteres, incluindo os 

espaços. Não ultrapassar os limites estabelecidos. 

 
• Espaçamento simples. 

 
• Margens superior e inferior: 2,5 cm. 

 
• Margens esquerda e direita: 3,0 cm. 

 
3.3. Um modelo detalhado para elaboração do resumo encontra-se no Anexo. 

 
4. DA FONTE FINANCIADORA OU APOIO 

 
4.1. Para os projetos com incentivo de bolsa, deverá ser informado na última linha, 

com recuo para a direita, o seguinte: 

 
Fonte Financiadora: Nome da Fonte. 

Exemplo: 

“[...] que o padrão de sucessão no substrato artificial – carcaças – reflete as 

condições do ambiente.” 

 
Fonte Financiadora: PIBIC/CNPq 

 
Consulte seu orientador (a) sobre o nome da fonte financiadora. 

 
4.2. Para os projetos desenvolvidos sem incentivo de bolsa, deverá ser informado 

na última linha, com recuo para a direita, o seguinte: 

 
Apoio: nome da fonte. 

 
5. HORÁRIO E LOCAL 



 

5.1. A Mostra de Iniciação Científica da VIII SUEQ será realizada dia 18 de 

setembro de 2019, das 7h00min às 10h00min, no Bloco N do Instituto de Ciências 

Tecnológicas e Exatas (ICTE). 

 

6. DA APRESENTAÇÃO 

 
6.1. As apresentações da Mostra de I.C. serão feitas na forma de painel (banner), 

cujas dimensões devem ser de 0,80 m de comprimento por 1,00 m de altura. 

 
6.2. O conteúdo do painel deve corresponder ao que foi informado no resumo, 

podendo conter informações complementares ou imagens que sejam relevantes 

para a compreensão do tema de pesquisa. 

 

6.3. O painel deve apresentar, no alto, em destaque, o título do trabalho, o nome 

do autor (e de coautor (es), se houver), do orientador e o curso de graduação a que 

pertence o apresentador. 

 

6.4. Durante a apresentação do trabalho científico o(s) autor (es) deverá(ão) 

permanecer junto ao painel e explanar sobre a execução do trabalho ao público 

evento. 

 
7. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS E PREMIAÇÃO 

 
7.1. Os trabalhos serão avaliados nos seguintes quesitos: 

 
• Qualidade do resumo; 

 
• Estrutura do trabalho; 

 
• Qualidade e uso correto do material apresentado; 

 
• Coerência entre os resultados; 

 
• Quanto à apresentação (Clareza e objetividade; Domínio do tema; 

Apresentação pessoal e postura). 

 

7.2. Para cada requisito, será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). 



 

7.3. A média final do trabalho será a média aritmética entre os 5 quesitos. 

 
7.4. No caso de empate, se utilizará como critério de desempate as notas nos 

quesitos: “Estrutura do trabalho”, “Quanto à apresentação”, “Qualidade do resumo”, 

“Coerência entre os resultados” e “Qualidade e uso correto do material  

apresentado”, respectivamente. Caso o empate ainda persista, o critério será a 

média ponderada total do aluno. 

 
7.5. Os três trabalhos mais bem avaliados serão premiados no dia 19 de Setembro 

de 2019, durante o encerramento da VIII SUEQ. 

 

7.6. O valor da premiação será R$ 130,00; R$ 100,00; e R$ 70,00 para o primeiro, 

segundo e terceiro colocados, respectivamente. 

 

7.7. Não haverá distinção, tanto na avaliação, quanto na premiação, entre os 

trabalhos expostos pelos alunos de Iniciação Científica Voluntária ou pelos alunos 

bolsistas de entidades de fomento. 

 

7.8. Os integrantes da Comissão Organizadora poderão participar da Mostra de 

Iniciação Científica e concorrer à premiação, contudo, não estarão aptos a levarem o 

prêmio em dinheiro caso fiquem entre os três primeiros colocados, recebendo 

apenas o certificado referente a sua colocação na Mostra. 

 
Essas são as determinações que constituem o presente Edital. 

 
Uberaba, 05 de Agosto de 2019. 

 
 

Alexia Victoria de Almeida Mattos Julia Marcelli Pereira Cardoso 

Coordenadora Geral da VIII SUEQ Coordenadora Geral da VIII SUEQ 



 

ANEXO I 

MODELO DE RESUMO 

TÍTULO DO TRABALHO 

Nome completo do autor* e Nome completo do professor orientador* 

Telefone: (XX) XXXX-XXXX, e-mail: aluno@exemplo.com Nome da Instituição. 

Objetivos 

 
 
 

Introdução 

 
 
 

Metodologia 

 
 
 

Resultados e Discussão 

 
 
 

Conclusão 

 
 
 

*Não abreviar primeiro e último nomes. 

 
Texto em Fonte Times New Roman, Tamanho 12. 

O resumo deve possuir, no máximo, 1 (uma) página. 

Enviar resumo por email para: sueq.uftm@gmail.com Colocar no assunto do e-mail: 

[Mostra de Iniciação Científica – Resumo – Nome completo do autor] 
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