
 
 

 

O I CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO 

RN - 2018 (CIC-EB/RN – 2018) oportunizará a participação de docentes, discentes e IES 

em reuniões, mesas de debates, palestras, exposições de trabalhos científicos, tecnológicos 

e culturais. Nesse sentido, as instituições participantes poderão refletir a importância da 

iniciação científica no processo de construção de novos conhecimentos e soluções para os 

problemas que permeiam o dia-a-dia das unidades de educação básica. O evento permitirá, 

além disso, o intercâmbio entre professores, estudantes, pesquisadores e visitantes em 

geral. 

 

REGULAMENTO DO CIC-EB/RN – 2018 

Poderão participar do evento estudantes e professores (as) da Educação Básica do 

Rio Grande do Norte, bem como as instituições colaboradoras. 

 

1 PRÉ-INSCRIÇÃO 

- A pré-inscrição deverá ser efetuada unicamente via SIGEDUC (sigeduc.rn.gov.br) no 

período de 06/08/2018 a 31/08/2018; 

- A inscrição no evento é OBRIGATÓRIA para acesso à instituição sede das atividades do 

CIC-EB/RN – 2018, inclusive para a utilização do serviço de transporte. Este, quando 

necessário, deve ser previamente solicitado no campo destinado a tal, no momento da 

inscrição; 

- Na realização da inscrição do CIC-EB/RN – 2018, os candidatos a Comunicação Oral 

deverão anexar um resumo expandido, conforme template (anexo I). 

 

2 EVENTOS DE FORMAÇÃO  

Uma das atividades que deveriam ser prioritárias na carreira do professor e de toda 

a comunidade escolar, além da transmissão do conhecimento, é o envolvimento em 

pesquisas, ainda ausente em muitas escolas. Buscando propor alternativas de superação 

dessa lacuna, o CIC-EB/RN – 2018 oferecerá palestras e mesas-redondas, além da 

exposição de trabalhos. A participação nessas atividades implica na inscrição como 

participante do evento. 

 



 
 

 

2.1 REUNIÕES  

As Reuniões serão destinadas para criação do Conselho de Iniciação Científica da Rede 

Pública de Ensino da Educação Básica; para discutir Demandas de formação continuada na 

área de educação e afins e, ainda, para criar um GT do Congresso de Iniciação Científica 

da Educação Básica do RN 2019, tendo como o público alvo os representantes de IES, 

Secretarias Estaduais e Municipais do Estado do RN. 

 

2.2 PALESTRAS  

Visam despertar o interesse das unidades de ensino da educação básica sobre o 

potencial da iniciação cientifica na área formativa em novas metodologias, produção de 

conhecimentos produtos educacionais entre outros que podem contribuir no processo de 

ensino-aprendizagem, tendo como o público alvo os professores da educação básica além 

de alunos de cursos de licenciatura. 

 

2.3 MESAS-REDONDAS  

Possibilitar um momento de reflexão, discussão e troca de experiências a luz dos 

documentos orientadores da Educação, de forma a contribuir com a educação básica do 

RN, tendo como o público alvo os professores e servidores da educação básica além de 

alunos de cursos de licenciatura. 

 

2.4 EXPOSIÇÃO  

Possibilitar um momento intercâmbio, exposição e troca de experiências das 

atividades desenvolvidas pelas instituições colaboradoras do CIC-EB/RN – 2018 com os 

alunos da Educação Básica do RN. 

 

 

3 COMUNICAÇÃO ORAL  

 

Esta atividade permitirá aos alunos a apresentação de seus projetos de iniciação 

científica (como apresentação em banner ou exposição oral) em fase inicial, de 

desenvolvimento, ou, em fase final do resumo submetido e aprovado de acordo com o 

modelo (anexo I). Cada trabalho enviado e sua respectiva apresentação serão submetidos à 



 
 

 

Comissão de Avaliação. A inscrição como participante do CIC-EB/RN – 2018 é 

imprescindível para o envio do resumo expandido. 

 

3.1 COMPOSIÇÃO DA COMUNICAÇÃO ORAL 

- Cada equipe terá, no máximo, cinco estudantes, um professor orientador e um professor 

co-orientador (opcional); 

- As equipes poderão ser formadas por estudantes de séries e turmas diferentes, desde que 

pertençam ao mesmo nível (ensino fundamental ou médio/técnico). 

 

3.2 TRABALHOS 

- Cada equipe deverá escolher um tema relacionado com as áreas de Ciências, Tecnologia 

e Cultura; 

- A escolha do tema do trabalho é de inteira responsabilidade da equipe e do seu respectivo 

orientador; 

- Os trabalhos submetidos poderão ser projetos em andamento ou concluídos; 

- O projeto deve seguir a metodologia científica ou a metodologia de engenharia, com rigor 

científico, registrando todos os passos; 

- Os trabalhos poderão ser feitos através de exposição oral ou impressa, o que será 

selecionado pela equipe na inscrição; 

- Fica proibida toda e qualquer atividade que possa colocar em risco a integridade das 

pessoas, do espaço físico e do patrimônio das instituições envolvidas; 

- Será proibida a exposição no evento de: organismos vivos; espécimes (ou partes) 

dissecadas; animais vertebrados ou invertebrados; órgãos ou membros de animais/humanos  

ou  fluidos  (sangue,  urina  etc.);  substâncias  tóxicas  ou  de  uso controlado;  colocação  

em  marcha  de  motores  ou  similares;  materiais  cortantes (seringas, agulhas, vidros que 

possam provocar ferimento); fotografias ou quaisquer outras formas de apresentação visual 

que possam chocar o público (técnicas cirúrgicas, dissecação, necropsia ou outras técnicas 

similares); aparelhos de áudio que não façam parte do projeto; quaisquer sistemas que 

produzam som maior do que 80 dB; sistemas que  produzam  sons  contínuos  ou  trilhas  

musicais  que  não  sejam  indispensáveis  à apresentação e compreensão do projeto; 

sistemas que possam consumir mais do que 1 quilowatt de energia elétrica; 



 
 

 

- Caso seja necessário ponto de energia elétrica, essa solicitação deve ser efetuada no 

momento da inscrição; 

- Este evento poderá ser gravado, filmado ou fotografado. Fica autorizado o uso da imagem 

de todos os participantes inscritos e de acompanhantes destes em audiovisuais julgados 

necessários para a divulgação das instituições, nos mais diversos circuitos e meios de 

comunicação, por tempo indeterminado e sem fins comerciais. 

 

3.3 SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

A seleção dos trabalhos a serem apresentados no CIC-EB/RN – 2018 será realizada 

pela Comissão Científica e por avaliadores convidados, com base nos resumos submetidos 

e nos critérios de avaliação (anexo II). A divulgação dos trabalhos selecionados ocorrerá 

até 05/09/2018, na área de avisos do SIGEDUC. 

 

3.4 APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

A comunicação oral dos trabalhos acontecerá em dia, horário e local previsto (a ser 

divulgado), compreendendo das 8h às 11h e das 14h às 16h30, nas dependências do 

Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. 

A data e o horário de exposição de cada trabalho selecionado serão publicados em 

mídia eletrônica (SIGEDUC). Nos dias da exposição, os estudantes e seus orientadores 

deverão estar no local com meia hora de antecedência.  

A apresentação do projeto durante o CIC-EB/RN – 2018 deve ser realizada apenas 

pelo próprio estudante. Quando o trabalho for realizado em grupo, recomenda-se que os 2 

ou 3 estudantes autores estejam presentes. Caso isto não seja possível, a presença de pelo 

menos 1 dos estudantes garante a participação do projeto no CIC-EB/RN – 2018. O 

orientador ou o co-orientador não poderão apresentar o projeto no lugar dos estudantes. 

Neste evento, estamos contemplando três modalidades de apresentação, conforme 

descrito abaixo:  

• Modalidade 1 - Apresentação em banner; 

• Modalidade 2 - Exposição oral (exclusiva para os projetos do PIBICJr/FAPERN); 

• Modalidade 3 - Mostra do CIC-EB/RN/Kids; 



 
 

 

Na modalidade 1, os trabalhos deverão ficar em exposição durante o turno 

determinado, podendo ser retirado somente ao término deste. 

Após o evento, os banners remanescentes terão um prazo para serem retirados em 

local, data e horário a ser comunicado pela comissão organizadora. Expirado o prazo 

estabelecido, os banners serão encaminhados para reciclagem. 

Ao final do dia determinado para a exposição, é responsabilidade dos estudantes e 

do (a) professor (a) orientador (a) a desmontagem, deixando o espaço limpo. 

 

3.4.1 ORIENTAÇÕES PARA A CONFECÇÃO DO BANNER 

O trabalho deverá ser apresentado em formato de banner, impresso, com dimensões 

máximas 90 cm de largura e 110 cm de altura (template disponibilizado na página do 

SIGEDUC). O modelo deverá ser seguido, obrigatoriamente, e não sendo aceito outro 

modelo ou alterações do formato deste. 

Quanto à apresentação de trabalho em banner, os seguintes dados deverão constar 

no cabeçalho: Título; estudantes (em ordem alfabética) com seu ano e nível 

respectivamente, professor orientador e co-orientador; nome da escola e do município. 

Poderão utilizar gráficos, tabelas, imagens, fluxogramas ou outras formas de ilustração no 

trabalho. 

A confecção do banner para apresentação dos trabalhos é de inteira 

responsabilidade dos autores.  

 

3.4.2 ORIENTAÇÕES PARA EXPOSIÇÕES ORAIS 

 As Exposições Orais deverão seguir modelo disponibilizado conforme Template 

(disponibilizado na página do SIGEDUC) e serão realizadas em sessões abertas com 

duração de 15 minutos, sendo 10 minutos para exposição e 5 minutos para 

questionamentos. No final de cada sessão ocorrerão debates, conjuntamente. Para essa 

modalidade, o responsável pela apresentação deverá levar seu computador e projetor 

multimídia. 

Detalhes a serem observados no momento da apresentação: 

- A apresentação deve ser feita no máximo em 10 minutos; 

- Utilize o programa PowerPoint. O arquivo em pendrive é de responsabilidade do autor; 



 
 

 

- Tendo em vista o tempo da apresentação de 10 minutos, sugere-se que o número de slides 

de apresentação PowerPoint não seja superior a 10 (dez); 

- Para garantir boa visibilidade, o tamanho da letra deve ser igual ou superior a 24; 

- Escolha cuidadosamente os pontos específicos do seu trabalho que você pretende destacar 

para a plateia, evitando fazer uma simples leitura do trabalho. Exponha apenas os pontos 

de destaque, não se atendo a detalhes, que devem constar no trabalho escrito; 

- No início da exposição, lembre-se de se apresentar; 

- Durante a exposição, fale alto, de modo que todos possam ouvir, e mantenha postura 

adequada e contato visual com a plateia. 

 

3.4.3 ORIENTAÇÕES PARA A MOSTRA DO CIC-EB/RN- 2018/Kids 

O trabalho, em forma de exposição, deverá ser apresentado em formato lúdico pelo 

professor e equipe de alunos, observando as orientações gerais do evento. Para essa 

exposição, será destinado um espaço aos trabalhos selecionados pela SEEC e SME. A 

confecção de materiais para apresentação dos trabalhos é de responsabilidade dos 

expositores.  

 

3.4.4 ORIENTAÇÕES PARA PARCEIROS E COLABORADORES 

Os trabalhos das instituições parceiras ou colaboradoras seguirão o formato e as 

orientações dos itens 1 a 3, conforme a forma de participação escolhida. É de fundamental 

importância ressaltar que os trabalhos nessa modalidade irão concorrer entre si, não 

concorrendo com os trabalhos da rede básica. A confecção de materiais para apresentação 

dos trabalhos é de responsabilidade dos expositores.  

 

3.5 AVALIAÇÃO 

Os trabalhos apresentados durante o CIC-EB/RN – 2018 serão avaliados por 

membros da Comissão Científica composta por professores e pesquisadores de Instituições 

com reconhecida experiência profissional que atuem nas áreas relacionadas a Ciências, 

Tecnologia e Cultura, bem como acadêmicos de Instituições de Ensino Superior.  Os 

avaliadores, após lerem o resumo e observarem in loco a exposição do trabalho, atribuirão 

notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) para cada um dos itens considerados na ficha de avaliação. 



 
 

 

Além disso, deverão fazer observações que considerarem pertinentes (pontos 

positivos/negativos e sugestões) na ficha de avaliação que, mediante solicitação, poderá ser 

enviada por e-mail aos professores-orientadores de cada trabalho em data a ser designada 

pela Comissão Organizadora. Cada trabalho será avaliado por até três avaliadores.  

Os seguintes aspectos serão considerados durante a avaliação dos trabalhos: Uso da 

metodologia científica (observação, pesquisa bibliográfica, hipótese, experiências e 

conclusão); criatividade e inovação; clareza e objetividade na exposição do projeto; 

profundidade da pesquisa; empreendedorismo e relevância social; organização geral 

(inclusive a limpeza e a organização do local da exposição). 

 

3.6 DESCRIÇÃO DA PREMIAÇÃO 

A divulgação dos trabalhos que se destacarem nas 3 modalidades ocorrerá na 

cerimônia de encerramento que será aberta ao público. Dentre os trabalhos apresentados, 

serão escolhidos três de cada modalidade, os quais receberão certificação de destaque do 

CIC-EB/RN – 2018, sendo enquadrados nas categorias: Educação Básica e Colaboradores.  

 

4 CERTIFICAÇÃO 

Os participantes receberão, por e-mail o certificado digital de participação do 

evento e das atividades que tiver participado integralmente emitido pela Comissão 

Organizadora do CIC-EB/RN – 2018.  O certificado de participação será emitido 

conforme os dados enviados no momento da pré-inscrição, cujo preenchimento é de inteira 

responsabilidade dos estudantes e professores. 

 

5 COMISSÃO ORGANIZADORA 

 A Comissão de Organização do CIC-EB/RN – 2018 é constituída pelos 

representantes das instituições articuladoras da realização do evento, são elas: Instituto de 

Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP); Secretaria de Estado da Educação e 

Cultura do RN (SEEC/RN); Fundação de Apoio à Pesquisa no RN (FAPERN); 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Escola Agrícola de Jundiaí (EJA); 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA); Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte (IFRN); Universidade Estadual do Grande do Norte  (UERN); Centro Universitário 



 
 

 

do Rio Grande do Norte (UNI RN); Universidade Potiguar (UnP); União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNIDIME); Agência Espacial Brasileira (AEB). 

 

6 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este evento poderá ser gravado, filmado ou fotografado.  Fica autorizado o uso da 

imagem de todos os participantes inscritos e de acompanhantes destes em audiovisuais 

julgados necessários para a divulgação das instituições, nos mais diversos circuitos e meios 

de comunicação, por tempo indeterminado e sem fins comerciais. A Comissão 

Organizadora e o Coordenador do evento reservam-se ao direito de resolver os casos 

omissos e as situações não previstas no presente Regulamento. Dúvidas devem ser 

encaminhadas a Comissão Organizadora do CIC-EB/RN – 2018 através do e-mail 

cicebrn2018@gmail.com 

 

6.1 INFORMAÇÕES SOBRE O RESUMO EXPANDIDO PARA INSCRIÇÃO NO 

CIC-EB/RN – 2018 

 

O Resumo Expandido é uma versão condensada de um trabalho/manuscrito, no 

qual os principais pontos cobertos no trabalho são destacados. Ele é dividido em seções, 

inclui referências, faz comparações com trabalhos relacionados e outros detalhes esperados 

em um documento científico. Portanto, o resumo expandido não é um longo resumo. 

Disponibilizamos, a seguir, um Template, contendo o estilo e normas para serem 

utilizadas na elaboração dos resumos expandidos para submissão da inscrição no CIC-

EB/RN- 2018. O resumo expandido deverá ser preparado com, no mínimo, três e, no 

máximo, cinco páginas (formato A4), margens superior e inferior com 2,5 cm, esquerda 

3,0 cm e direita 2,5 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, sem numeração, sem 

tabulação nas páginas e corpo de texto justificado. Todo o documento deverá ter 

espaçamento simples entre linhas. A organização do conteúdo do Resumo Expandido deve 

ser similar à seguinte: Título, Autores, Afiliações, Resumo, Palavras-chave, 

Introdução, Materiais e Métodos (ou equivalente), Resultados e Discussão, 

Conclusões, Agradecimentos e Referências. Deve ser adotado o Sistema Internacional de 

Unidades. Evitar o uso de abreviaturas, utilizando somente aquelas de uso mais 

mailto:cicebrn2018@gmail.com


 
 

 

convencional. As palavras escritas em idioma diferente do português devem ser 

apresentadas em itálico. As referências bibliográficas citadas no texto deverão ser listadas 

no final do trabalho, de acordo com as normas da ABNT. As imagens, figuras, 

fluxogramas e gráficos devem ser inseridos no texto como figuras (copiar, colar especial, 

figura), centralizados com legenda colocada imediatamente abaixo, enumerados 

sequencialmente. As tabelas devem ser editadas no próprio Word, de modo a ficar 

independentes dos aplicativos (tais como Excel), não ultrapassar as margens do texto, 

apresentar legenda acima das mesmas e serem enumeradas sequencialmente. Todas as 

ilustrações (tabelas, figuras, etc) devem ser citadas, obrigatoriamente, no texto. A forma de 

envio será por meio digital via Sigeduc (ver observações no final do texto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo I - MODELO DO RESUMO EXPANDIDO 

TÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO  

 [centralizado, letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito] 

[linha sem texto, tamanho 12] 

Nome Completo do Aluno1; Nome Completo do Aluno2; Nome Completo do Aluno3; 

Nome Completo do Aluno4; Nome Completo do Aluno5;  Nome Completo do 

Professor co-orientador6;  Nome Completo do Professor orientador7 

[centralizado, fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito] 

[linha sem texto, tamanho 12] 

1Estudante do ........- sigla da instituição; E-mail:  estudante@provedor, 

2Estudante do ........- sigla da instituição; E-mail:  estudante@provedor, 

3Estudante do ........- sigla da instituição; E-mail:  estudante@provedor, 

4Estudante do ........- sigla da instituição; E-mail:  estudante@provedor, 

5Estudante do ........- sigla da instituição; E-mail:  estudante@provedor, 

6Docente/pesquisador do ..... - sigla da instituição. E-mail:docente@provedor, 

7Docente/pesquisador do ..... - sigla da instituição. E-mail: docente@provedor. 

[centralizado, Times New Roman, tamanho 10] 

[2 linhas sem texto, tamanho 12] 

 

Resumo: Neste tópico deve ser feito um resumo de todo o manuscrito, com o máximo de 

informações possível, em um único parágrafo, de modo breve (200 palavras, 

aproximadamente) e seguindo uma ordenação lógica. Logo na primeira sentença, deve ser 

apresentada a hipótese (se aplicável) e principais objetivos. Devem ser descritos, de forma 

suscinta os materiais e métodos (ou equivalente) utilizados. Em seguida, devem ser 

apresentados os principais resultados, destacando o que é novo, e finalizar com as 

principais conclusões. 

[linha sem texto, tamanho 12] 

Palavras-chave: Registrar, no mínimo, três e, no máximo, cinco, em letras minúsculas (a 

menos que não se aplique) e separadas por ponto e vírgula. Devem ser apresentadas em 

ordem alfabética, com alinhamento justificado. Não devem conter ponto final. 



 
 

 

[linha sem texto, tamanho 12] 

 

1 INTRODUÇÃO [centralizado à esquerda, negrito] 

A seção Introdução tem como objetivo despertar o interesse do leitor, além de 

prover as informações básicas para o entendimento do resto do trabalho. Também delimita 

o marco teórico (recorte do tema estudado e seu respaldo na literatura científica atual), 

fornecendo um breve relato de informações importantes para o problema estudado. Com 

isso, introduz o leitor na literatura pertinente, citando trabalhos prévios que têm ligação 

direta com o problema presente, fornecendo uma discussão breve dos resultados e 

descobertas desses outros estudos. O objetivo da investigação deve ser explicitado (essa é a 

parte mais importante da introdução). Deve ser estabelecido o significado do trabalho e 

justificada a razão de conduzir o estudo. A hipótese deve ser claramente exposta e, se for o 

caso, devem ser identificadas as questões deixadas sem respostas. A seção Introdução 

deve conter, no máximo, 1000 (um mil) palavras. Justificar o problema estudado de forma 

clara, utilizando-se revisão de literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do 

trabalho realizado. 

[2 linhas sem texto, tamanho 12] 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS [centralizado à esquerda, negrito] 

Na seção Materiais e Métodos, deve-se: explicar como o trabalho foi conduzido 

para permitir ao leitor avaliar como o trabalho foi feito e permitir que outros possam 

replicar seu estudo; ordenar os procedimentos cronologicamente ou por tipo de 

procedimento; usar o tempo passado e a terceira pessoa para descrever o que foi feito; 

descrever o procedimento claramente, incluindo a hipótese testada, variáveis medidas, 

quantidade de réplicas feitas, controles, tratamentos etc; identificar o tipo de estudo 

(desenho do estudo ou caminho metodológico); explicar porque cada procedimento foi 

feito (em vez de descrever um procedimento longo, podem ser feitas referências a 

trabalhos publicados); caso seja importante, identificar a fonte de qualquer equipamento 

específico, uma enzima específica, organismo ou uma cultura de um fornecedor particular, 

os quais podem ser críticos para o sucesso do experimento; descrever em detalhe qualquer 

modificação no equipamento usado no estudo e, se for pertinente, ilustrar as modificações; 



 
 

 

quantificar as medidas (sistema métrico) e incluir erros de medidas; descrever datas e local 

do estudo de campo, incluindo características físicas e biológicas do local, se pertinente 

aos objetivos do estudo; identificar tratamentos usando o nome da variável ou tratamento, 

em vez de nome ou número genérico, ambíguo (ex. usar “doadores saudáveis” em vez de 

“grupo”); se for pertinente, mencionar a aprovação do estudo pelo comitê de ética 

apropriado e número do processo; descrever testes estatísticos e as comparações feitas; 

métodos comuns (muito conhecidos) podem ser usados sem comentários, métodos 

incomuns ou mais avançados exigem citação de literatura; não misturar resultados com 

procedimentos. A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo 

que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve conter as 

referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais empregadas. Não deve 

exceder 1000 (um mil) palavras. 

[2 linhas sem texto, tamanho 12] 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO [centralizado à esquerda, negrito] 

A seção Resultados e Discussão deve fazer uma apresentação dos resultados 

relevantes para as questões apresentadas na introdução, sem interpretação dos significados. 

Os dados devem ser organizados em ordem cronológica, de acordo com os métodos, ou na 

ordem decrescente de importância, da maneira mais clara possível (apresentação em forma 

de texto, figuras, gráficos ou tabelas). Não devem ser repetidos no texto os resultados 

descritos em tabelas e gráficos, sendo apenas destacados os resultados mais relevantes. É 

recomendável fornecer uma descrição clara da magnitude de um dado ou diferença e, se 

apropriado, usar percentagem da mudança em vez do dado exato, a exemplo de “houve 

decréscimo de 10%”. Além disso, deve-se usar o tempo passado, numerar figuras e tabelas 

consecutivamente na sequência em que aparecem no texto e legendá-las (legenda auto-

explicativa). Esta seção deve conter os dados obtidos até o momento. A Discussão tem 

como objetivo comentar as interpretações, opiniões e implicações das descobertas e fazer 

sugestões para futuras pesquisas. Deverá responder às questões colocadas na introdução, 

explicar como os resultados apoiam as respostas e relacioná-las com o referencial teórico. 

Por isso, deve-se organizar a discussão do mais específico para o mais geral: os dados do 

trabalho à luz da literatura, à teoria, à prática. Comentar todos os dados principais 



 
 

 

relacionados às questões, independentemente de serem estatisticamente significativos ou 

não. Discutir qualquer resultado não esperado. Usar os mesmos termos, o mesmo tempo de 

verbo (presente) e o mesmo ponto de vista usados nas questões da Introdução. Iniciar 

retomando a hipótese que está sendo testada e respondendo às questões colocadas na 

Introdução. Explicar como os resultados se relacionam com as expectativas e com a 

literatura, porque são aceitáveis e como são consistentes ou se ajustam com o 

conhecimento previamente publicado sobre o tópico. Descrever os padrões, princípios e 

relações mostrados por cada resultado/descoberta principal. Se necessário, apontar ao leitor 

a figura ou tabela para enfatizar sua hipótese. Defender suas respostas, se necessário, 

explicando porque são satisfatórias em relação às dos outros (mostrando os dois lados, 

pode-se fazer uma explanação convincente). Discutir e avaliar explicações conflitantes de 

seus resultados. Identificar limitações potenciais e pontos fracos, comentar sobre a 

importância relativa na sua interpretação e como afetam na validade dos resultados. A 

seção Resultados e Discussão deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada 

no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações 

podendo ser apresentados de forma a não exceder 2000 (duas mil) palavras. 

[linha sem texto, tamanho 12] 

 

4. CONCLUSÕES [centralizado à esquerda, negrito] 

Enfatizar as principais conclusões do estudo. Não repetir os resultados.  Sumarizar 

as implicações principais dos resultados. Fornecer recomendações (não mais que duas) de 

trabalhos futuros. Explicar como os resultados e conclusões de seu estudo são importantes 

e como influenciam o conhecimento do problema examinado. A seção Conclusões deve ser 

elaborada com o verbo no presente do indicativo, em frases curtas, sem comentários 

adicionais, e com base nos objetivos e resultados do Resumo Expandido. Não deve exceder 

200 (duzentas) palavras, aproximadamente. 

[linha sem texto, tamanho 12] 

 

AGRADECIMENTOS [centralizado, negrito] 



 
 

 

Esta seção é obrigatória e deve apresentar os agradecimentos aos principais órgãos de 

fomento (bolsa e auxílio financeiro), instituições e pessoas que contribuíram para a 

realização do trabalho. Não deve exceder 50 (cinquenta) palavras. 

[linha sem texto, tamanho 12] 

 

REFERÊNCIAS [centralizado, negrito] 

Serão apresentadas no final do trabalho e devem restringir-se às citações que 

aparecem no texto.  

 

Tabela 1. Resumo das normas para a elaboração do resumo expandido a ser apresentado no 

CIC-EB/RN – 2018 

 

Item Descrição 

Formato de página De 3 a 5 páginas (incluindo todas as informações, do título as 

referências), formato A4, margem superior e inferior com 2,5 

cm, esquerda de 3,0 cm e direita de 2,5 cm, espaçamento 

simples e alinhamento justificado. 

Unidades Sistema Internacional 

Fontes Times New Roman, tamanho12 (exceto: título tamanho 14 e, 

informações sobre os autores tamanho 10) 

Tabelas e figuras Inseridas no texto e com legendas segundo normas ABNT 

Editor de texto Word  

Formas de envio Digital via SIGEDUC 

Referências  Normas ABNT  

Resumo Aproximadamente 200 palavras 

Palavras-chave No mínimo, três e, no máximo, cinco 

Introdução Aproximadamente 1000 palavras 

Metodologia Aproximadamente 1000 palavras 

Resultados e Discussão Aproximadamente 2000 palavras 

Conclusões 200 palavras 

Observações: 

Período de submissão: 06/08/2018 a 31/08/2018. 

Forma de submissão: será realizada unicamente pelo orientador ou co-orientador via 

SIGEDUC, durante o período das inscrições.  

 

 

 



 
 

 

 

Anexo II - FICHA DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS NA MODALIDADE DE 

APRESENTAÇÃO EM BANNER OU EXPOSIÇÃO ORAL NO CIC-EB/RN – 2018   

 

FICHA DE AVALIAÇÃO - CIC-EB/RN – 2018 

 

Nome do Avaliador: 

Título do Trabalho: 

 

Caro(a) senhor(a) avaliador(a), sua responsabilidade em avaliar o projeto é de 

fundamental importância. Por favor, seja bastante criterioso durante o processo de 

avaliação. Qualquer dúvida ou problema que surgir durante o processo de avaliação, 

por gentileza, procure a Organização. 

 

Critério Nota 

Uso da metodologia científica 

- O problema é apresentado de forma clara e precisa? 

- As variáveis foram claramente reconhecidas e definidas? 

- Se o uso de amostras de controle for necessário, o estudante soube descobrir essa necessidade? 

Ele utilizou essa informação da forma correta? 

- As informações coletadas foram suficientes para sustentar as conclusões apresentadas? 

- O estudante compreende as limitações dos dados coletados? 

- A solução proposta é plausível em relação ao problema estudado? Como foi o processo para se 

chegar à solução proposta? 

- Os dados coletados e os resultados da pesquisa foram adequadamente apresentados e 

analisados? A conclusão apresentada é coerente com os objetivos, hipóteses e resultados? 

- O estudante possui planos de continuar o projeto? Se sim, qual seria a próxima fase? 

 

                  

Clareza e objetividade na exposição do projeto 

- O estudante é capaz de apresentar claramente os objetivos, procedimentos e conclusões de seu 

trabalho? 

(Procure diferenciar compreensão real do conteúdo e informações simplesmente decoradas). 

- O material escrito reflete o conhecimento do estudante sobre o trabalho? 

- As fases de desenvolvimento foram apresentadas de forma ordenada? 

- A apresentação oral foi bem organizada e coerente? 

 

Profundidade da pesquisa 

- O resultado apresentado pelo estudante compreende o escopo de pesquisa proposto 

inicialmente? 

- A abordagem é compatível com o nível de ensino em que está o aluno? 

- O problema estudado foi resolvido? 

- As conclusões foram baseadas em amostra ou experimento representativo? 

- O estudante possui conhecimento sobre outras abordagens ou teorias a respeito do seu objeto 

de estudo? 

 



 
 

 

- O estudante pesquisou referências científicas sobre o problema estudado? 

- O estudante estabelece relações de sua pesquisa com outros estudos existentes? 

- Quanto tempo o estudante levou para desenvolver o trabalho? 

- O trabalho foi totalmente desenvolvido pelo estudante ou ele obteve ajuda externa? Se parte de 

um projeto de pesquisa maior, a contribuição real do estudante foi bem definida? 

- Como está a documentação do desenvolvimento do trabalho (diário de bordo, relatório)? 

- Quais foram as referências bibliográficas utilizadas pelo estudante? Referências científicas, 

referências de literatura popular (jornais e revistas), referências de internet (blogs e sites), 

apenas a Wikipedia? 

Empreendedorismo 

- O trabalho tem potencial de se transformar em um negócio? 

- O trabalho apresenta uma nova tecnologia aplicável? 

 

Relevância Social 

- O problema tem relação com o contexto social do aluno? 

- O trabalho tem potencial para transformar a realidade da comunidade em que o aluno vive? 

- O trabalho é passível de ser colocado em prática? 

 

Média  

 

Comentários: 

 

 

 

Orientações: 

- O avaliador deverá se dirigir ao local e conversar com os estudantes autores do trabalho 

presentes. 

- O avaliador poderá avaliar, no máximo, 12 trabalhos e cada trabalho deverá ser avaliado 

por até 3 avaliadores. 

- A pontuação final de cada trabalho será a média aritmética dos critérios. 

- Para a composição da nota final, será feita a média aritmética da pontuação de todos os 

avaliadores. 

- As médias devem ser de 1,0 a 10,0, variando com valores de 0,5. 

 

 

 

 

 


