UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

EDITAL PRP No 08/2021
EDITAL PARA O PRÊMIO DESTAQUE NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA DA UFLA
A Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) da Universidade Federal de Lavras torna
público este edital e convida os estudantes da referida instituição a apresentarem
propostas para concorrerem ao prêmio destaque na iniciação científica e tecnológica da
Universidade Federal de Lavras – UFLA.
1. OBJETIVO
Premiar, mediante a Menção Honrosa, trabalhos de Iniciação Científica (PIBIC ou
PIVIC) ou de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) que tenham
se destacado na UFLA no ano de 2020 e/ou 2021.
2. DAS MODALIDADES DE PREMIAÇÃO
Serão premiados trabalhos em duas modalidades:
a) Destaque na Iniciação Científica (PIBIC ou PIVIC)
b) Destaque na Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI)
3. DO CRONOGRAMA
Cronograma
Período de inscrição (por e-mail: prp@ufla.br)
Divulgação do resultado (durante o encerramento do
CIUFLA)

Prazos
11/10 a 27/10/2021
(até as 16 horas)
19/11/2021

4. DO REGULAMENTO
O Prêmio será concedido a um trabalho de Iniciação Científica (PIBIC ou PIVIC)
e um de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) para cada área
do conhecimento a seguir:
I - Ciências Exatas, da Terra e Engenharias;
II - Ciências da Vida; e
III - Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes.

Para concorrer ao Prêmio, o candidato deve ter participado ou estar participando
dos programas de iniciação científica (PIBIC ou PIVIC) ou de desenvolvimento
tecnológico e inovação (PIBITI) da UFLA.
5. DOS REQUISITOS
Para concorrer ao prêmio os estudantes devem ter submetido à edição atual do
CIUFLA o resumo simples e o pitch da sua pesquisa de IC.
6. DA INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser feita pelo estudante por meio do envio da documentação
para o seguinte e-mail: prp@ufla.br
7. DA DOCUMENTAÇÃO:
a) formulário de inscrição (Anexo 1);
b) histórico escolar;
c) carta de recomendação do orientador sobre o perfil, atuação e atribuições do
bolsista;
d) resumo expandido da pesquisa de iniciação científica desenvolvida em 2020 e/ou
2021, contendo título, autores, afiliações, resumo, introdução (com objetivo),
material e métodos, resultados, discussão, conclusão e referências.
8. DA COMISSÃO JULGADORA
As indicações submetidas serão julgadas pelos membros da Coordenação dos
Programas de IC da UFLA, vinculada à PRP.
9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os documentos da submissão serão avaliados conforme os critérios a seguir:
Critérios
Pontuação máxima
I - mérito, relevância e qualidade do trabalho
30
II - originalidade e inovação
30
III - aplicação prática da pesquisa para a solução de problemas
20
concretos e com resultados finais
IV - perfil, histórico escolar, atuação e atribuições do bolsista do
10
ponto de vista do orientador
V – qualidade do pitch
10
a)
b)

Em caso de empate, terão prioridade a seguinte ordem de critérios:
maior tempo de permanência em programas de IC da UFLA;
candidatos com melhor rendimento escolar por curso (percentil).

10. DA ENTREGA DO PRÊMIO
Os estudantes contemplados receberão Certificado de Honra ao Mérito durante o
encerramento do XXXIV CIUFLA. Os trabalhos premiados ficarão disponíveis na página
do evento. (https://congressos.ufla.br/index.php/xxxiv-ciufla/premiacao).
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) ao se inscrever neste edital, o orientador e o estudante declaram que atendem e
aceitam as normas do edital;
b) para informações adicionais: prp@prp.ufla.br;
c) casos não previstos neste edital serão avaliados pela PRP/UFLA.
Lavras, 04 de outubro de 2021.

Márcio Gilberto Zangeronimo
Coordenador dos Programas de Iniciação Científica

