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MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
Querido congressista da SAEQA Online,  

seu projeto de iniciação científica é muito bem-vindo aqui! 
 

EDITAL 

 

1. APRESENTAÇÃO  
 

A Mostra de Iniciação Científica (Mostra IC) é o espaço da SAEQA (Semana 
Acadêmica de Engenharia Química e de Alimentos da Universidade Federal 
de Santa Catarina - UFSC) destinado à apresentação e divulgação dos 
trabalhos de pesquisa nas áreas de Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos que os alunos de graduação vêm desenvolvendo em suas 
universidades.  
 

 

2. OBJETIVOS 
 

Proporcionar ao aluno de iniciação científica, orientado por pesquisador 
qualificado, a apresentação das atividades de sua pesquisa e dos resultados 
obtidos a partir dela, estimular o desenvolvimento do pensar científico e da 
criatividade e reconhecer os melhores trabalhos por meio de premiação 
específica para os três primeiros colocados de cada categoria (Engenharia de 
Alimentos e Engenharia Química). 
 

 

3. DATA E LOCAL DA MOSTRA  
 

3.1. A Mostra de Iniciação Científica da SAEQA Online será realizada nos dias 
18 (quarta-feira) e 19 de novembro de 2020 (quinta-feira), nos períodos 
vespertino e noturno, com cerimônia de premiação no dia 20 de novembro de 
2020, à noite, seguindo o cronograma da SAEQA Online, o qual será 
divulgado nas redes sociais desta. 
 

3.2. A Mostra IC está aberta a participação de alunos que tenham seus 
projetos de iniciação científica nas áreas de Engenharia Química, Engenharia 
de Alimentos ou áreas correlatas (consultar comissão organizadora da Mostra 
IC). Além disso, os participantes devem estar regularmente matriculados em 
curso de graduação de uma instituição de ensino superior e: 
(a) Estar no seu projeto de iniciação científica há pelo menos 03 meses e ter 
conclusões parciais até o encaminhamento do trabalho; 
(b) Ter terminado seu projeto de iniciação científica há no máximo 02 anos. 
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3.3. Para alunos que já participaram da edição anterior da Mostra IC da 
SAEQA: 
(a) Para o mesmo projeto apresentado: é necessário que se tenha um avanço 

na pesquisa, com novas conclusões (parciais ou finais); 
(b) Para projeto diferente: deve se enquadrar nas normas escritas no item 3.2. 
 

3.4. A Mostra de Iniciação Científica será transmitida a todos os congressistas 
da SAEQA Online através da plataforma Even3.  

 

4. DAS INSCRIÇÕES E SUBMISSÕES DE TRABALHOS 
 

4.1. As inscrições e submissões de trabalhos da primeira etapa deverão ser 
realizadas do dia 29 de setembro de 2020 às 23h59 do dia 15 de outubro de 
2020 através da plataforma Even3, no evento intitulado “Mostra IC 2020 - 
SAEQA Online”, o qual pode ser acessado clicando aqui.  

 

4.2. Para se inscrever no evento, o(a) aluno(a) deverá preencher os seguintes 
dados: nome completo, e-mail, RG, CPF, curso em que está matriculado, sigla 
da sua instituição de ensino superior e perfil no Instagram, além de confirmar 
a leitura e o aceite de todos os termos presentes neste edital. 
 

4.3. O participante deverá, primeiramente, realizar a inscrição no evento e, 
posteriormente, terá direito a somente uma submissão de trabalho. Esta 
poderá ser editada e/ou excluída pelo autor durante o período de inscrições. 
 

4.4. O número de vagas será limitado, de forma que o congressista somente 
terá sua vaga garantida após o envio dos trabalhos da primeira etapa 
(detalhados no item 5.1). 
 

4.5. Os trabalhos deverão ser enviados em arquivo com extensão .zip, 
seguindo as normas dispostas no item 5.  
 

 

5. DAS ETAPAS  E TRABALHOS 
 

 5.1. A Mostra IC 2020 será realizada em duas etapas: 
 (a) Na primeira, o(a) graduando(a) deverá se inscrever no evento online 
“Mostra IC 2020 - SAEQA Online” na plataforma Even3 e, então, enviar, 
utilizando o campo “Submissões” da área do participante na plataforma, uma 
pasta zipada (.zip) contendo um resumo, em formato .pdf, e um pitch 
(apresentação rápida) em vídeo, em formato .mp4. Ambos os materiais devem 
seguir as especificações propostas nos itens 5.5 e 5.6. Nesta etapa, serão 
selecionados os três trabalhos mais bem classificados da área de Engenharia 
de Alimentos, bem como os três trabalhos com as maiores notas da área de 
Engenharia Química. Os autores dos trabalhos selecionados serão notificados 
por um e-mail da comissão organizadora (mostraic.saeqa2020@gmail.com) 

https://www.even3.com.br/mostraicsaeqa
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no dia 02 de novembro de 2020 e prosseguirão para a segunda e última etapa 
da mostra. 

    (b) Na segunda parte, os finalistas (selecionados na etapa anterior) serão 
convocados a enviar, até 23h59 do dia 11 de novembro de 2020 e novamente 
utilizando o campo de “Submissões” na área do participante do evento criado 
na plataforma Even3, uma pasta zipada (.zip) contendo uma apresentação em 
vídeo (em formato .mp4), seguindo as normas do item 5.7, juntamente com o 
comprovante de inscrição no evento “SAEQA Online” na plataforma Even3. O 
vídeo submetido nessa etapa será apresentado a todos os congressistas da 
SAEQA Online nos dias 18 e 19 de novembro de 2020. Além disso, o pitch 
em vídeo (material submetido na primeira etapa) dos participantes 
selecionados participará de votação no Instagram da SAEQA (@saeqaufsc).  

 

5.2. Ao submeter seus trabalhos, o participante declara que concorda com os 
termos de uso de imagem constantes no item 9.2 deste regulamento. 
 

5.3. É obrigatório que o finalista esteja inscrito no evento SAEQA Online na 
plataforma Even3 e envie seu comprovante de inscrição neste evento 
juntamente com o trabalho da segunda etapa. Informações detalhadas sobre 
a data de inscrições serão divulgadas nas redes sociais da SAEQA. 

 

5.4. A votação no Instagram da SAEQA funcionará da seguinte forma: 
(a) Serão publicados dois IGTVs, um com os pitches dos finalistas da área de 
Engenharia de Alimentos e outro com os pitches dos finalistas da área de 
Engenharia Química. 
(b) O IGTV de cada área será também postado no story da SAEQA juntamente 
com um teste contendo quatro opções, três delas com os respectivos nomes 
dos congressistas selecionados e uma quarta opção, que abrangerá os três 
finalistas de cada área e será a alternativa “correta” (somente porque o 
Instagram exige que uma opção seja colocada como correta). 
(c) O público (qualquer pessoa que tenha uma conta no Instagram) poderá, 
então, visualizar e curtir o IGTV publicado e indicar, através de voto no teste 
no story, de qual pitch mais gostou. 
(d) Os votos serão contabilizados e incluídos na nota da segunda etapa 
conforme disposto no item 7.4. 
 

5.5. O resumo deverá ser feito conforme modelo disponibilizado pela 
comissão organizadora no site da SAEQA e na página da Mostra IC na 
plataforma. É obrigatório que o trabalho esteja em formato .pdf e tenha entre 
02 (duas) e 04 (quatro) páginas, abrangendo introdução, metodologia, 
resultados e discussão, considerações finais e referências.  

 

5.6. O pitch em vídeo deverá ter duração entre 02 minutos e 03 minutos e 30 
segundos. Nele, o participante deve aparecer para explicar seu projeto de 
pesquisa usando linguagem clara e simples, buscando aproximar-se do 
público não-acadêmico, expondo também a relevância de seu trabalho para a 
área pesquisada e para a sociedade como um todo. O material poderá ser 

http://www.saeqaufsc.com/mostra-ic
https://www.even3.com.br/mostraicsaeqa
https://www.even3.com.br/mostraicsaeqa
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gravado com o celular, tomando como base o exemplo de vídeo e utilizando 
as dicas de gravação, ambos disponibilizados pela equipe da Mostra IC. 
Durante o vídeo, o graduando deve dizer: 

    - Seu nome; 
    - Curso e instituição de ensino em que está matriculado; 
    - Laboratório em que realizou a pesquisa; 
    - Tema de seu projeto; e 
    - Relevância de sua pesquisa para a sociedade. 

 

5.7. Na apresentação em vídeo, o finalista deverá utilizar slides para ilustrar, 
através de um fluxograma, as etapas desenvolvidas em seu projeto, 
empregando ferramentas como o OBS e o Loom para gravar a tela de seu 
dispositivo. Fica estabelecido que o aluno de iniciação científica deve 
aparecer no começo, apresentando-se, e no fim da exposição, explicando as 
conclusões de sua pesquisa. Caso queira e se sinta confortável, o 
congressista pode também ficar visível no decorrer do vídeo, no espaço 
designado para tal aparição no modelo de slides disponibilizado pela 
comissão organizadora. É necessário que o vídeo tenha entre 04 e 05 minutos 
e que o graduando apresente: 

- Seu nome; 
- Seu curso e a instituição de ensino em que está matriculado; 
- Laboratório em que realizou a pesquisa; 
- Seu(s) orientador(es); 
- Título de seu projeto; 
- Introdução (ou seja, qual problema busca-se resolver); 
- Objetivo(s) da pesquisa; 
- Etapas realizadas durante o período de iniciação científica; e 
- Conclusões.  

A forma como a apresentação será feita fica a critério do congressista, mas o 
material de apoio (o slide e as fontes utilizadas no texto) deve, 
obrigatoriamente, seguir o modelo disponibilizado no site da SAEQA. 
 

5.8. Os trabalhos que não seguirem essas especificações serão excluídos da 
área de submissões pela comissão organizadora da Mostra IC. O participante, 
então, será avisado da exclusão de seu trabalho através de um e-mail 
automático da plataforma e terá uma segunda oportunidade de submeter seus 
trabalhos seguindo as normas do presente edital. Se, novamente, as regras 
aqui dispostas forem descumpridas, o participante não terá direito a uma nova 
submissão e terá sua inscrição no evento Mostra IC 2020 - SAEQA Online 
cancelada. 
 
5.9. A plataforma aceita somente arquivos de até 50MB. Caso o arquivo .zip 
da primeira etapa tenha um tamanho maior do que este, o aluno deve colocar 
o seu vídeo no Google Drive e submeter um resumo, em formato .pdf, 
contendo o link de acesso ao vídeo. Caso também haja problema na segunda 
etapa, o participante deverá entrar em contato com a comissão organizadora 
da Mostra IC.  

http://www.saeqaufsc.com/mostra-ic
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5.10. Para possibilitar a acessibilidade das pessoas com deficiência, é 
fortemente recomendada a inserção de legendas nos vídeos, as quais, no 
caso do pitch, podem ser inseridas utilizando o aplicativo Inshot. Clicando 
aqui, o participante verá um vídeo de Luana Franco, em que ela ensina como 
legendar vídeos pelo celular utilizando o aplicativo mencionado. 
 

6. DOS MATERIAIS DISPONIBILIZADOS PELA COMISSÃO 
ORGANIZADORA 

 

6.1. A fim de garantir que todos os trabalhos estejam nos mesmos moldes, 
que todos os inscritos tenham acesso às informações necessárias para 
elaboração dos materiais e para exemplificar o que deve ser enviado, serão 
disponibilizados, no site da SAEQA os seguintes materiais: 

- Modelo de resumo; 
- Instruções sobre a inscrição e submissão de trabalhos na plataforma 
Even3; 
- Dicas para gravação do pitch em vídeo; 
- Exemplo de pitch para a primeira etapa; 
- Instruções sobre as ferramentas para gravar a apresentação em vídeo 
(segunda etapa); 
- Modelo de slides (segunda etapa); e 
- Instruções sobre a segunda etapa. 

 

6.2. As instruções e os modelos referentes à segunda etapa serão publicados 
até o dia 30 de outubro de 2020 e enviados por e-mail aos finalistas no dia 02 
de novembro de 2020.   
  

 

7. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

7.1. A comissão avaliadora será composta por discentes da pós-graduação 
de Engenharia Química, Engenharia de Alimentos e áreas correlatas. Eles 
serão responsáveis pela avaliação dos resumos e pitches em vídeo 
submetidos, definição da lista dos selecionados para a segunda etapa e pela 
avaliação da apresentação em vídeo, atribuindo notas a cada trabalho de 
acordo com os critérios estabelecidos no anexo 2. Caso haja contestação, a 
comissão organizadora da Mostra IC se reunirá juntamente com a comissão 
avaliadora e tomará a decisão cabível. Esta não será discutível. 
 

7.2. Cada trabalho será avaliado por 03 (três) discentes, sendo a nota final a 
média aritmética das três notas. É garantido que todos os candidatos serão 
avaliados pelos mesmos critérios e que a comissão avaliadora não será 
formada por orientadores do projeto de iniciação científica dos alunos 
inscritos. 
 

7.3. A nota da primeira etapa (N1) será composta 50% pela nota final do 
resumo (R) e 50% pela nota final do pitch em vídeo (P), sendo que a nota de 

https://www.youtube.com/watch?v=cSLf-23Ibsw
https://www.youtube.com/watch?v=cSLf-23Ibsw
http://www.saeqaufsc.com/mostra-ic
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cada um destes será a média aritmética entre as notas dos três avaliadores 
(A1, A2 e A3): 

𝑁1 = 0,5 ∗ 𝑅 + 0,5 ∗ 𝑃 

em que   𝑅 =
𝐴1+𝐴2+𝐴3

3
  e   𝑃 =

𝐴1+𝐴2+𝐴3

3
 . 

 

7.4. A nota da segunda etapa (N2) será composta 85% pela nota final da 
apresentação em vídeo (A) e 15% pelo número de votos do público (VP), o 
qual será composto pelo número de curtidas no IGTV da área do finalista e 
pelo número de votos no teste no story publicado no Instagram da SAEQA 
(serão somados o número de votos na opção que contém o nome do 
congressista e o número de votos na opção “correta”): 

 

𝑁2 = 0,85 ∗ 𝐴 + 0,15 ∗ 𝑉𝑃. 
 

7.5. O número de curtidas no IGTV será coletado às 17h do dia 17 de 
novembro de 2020. 
 

7.6. Caso haja empate na segunda etapa, o critério de desempate será a nota 
da primeira etapa. 

 

8. DA PREMIAÇÃO 

 

8.1. Todos os participantes da Mostra IC receberão um certificado de menção 
honrosa, o qual será disponibilizado na página do evento e/ou enviado por     
e-mail ao participante após o dia 20 de novembro de 2020. Para os alunos do 
Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos (EQA) da 
UFSC, o certificado poderá ser utilizado para validar a disciplina optativa de 
Iniciação Científica.  
 

8.2. Como premiação de cada categoria, o 1º (primeiro) colocado receberá um 

certificado de participação e dois cursos online; o 2º (segundo) colocado 
receberá um certificado de participação e dois cursos online; o 3º (terceiro) 
colocado receberá um certificado de participação e um curso online. Detalhes 
sobre as premiações serão divulgados nas redes sociais da SAEQA.  
 

8.3. Os candidatos que submeterem trabalhos para a Mostra IC e não 
estiverem inscritos na SAEQA Online não estarão aptos a receber 
premiações. 
 

8.4. Uma pessoa não poderá receber mais que um prêmio. 
 

8.5. A cerimônia de premiação ocorrerá durante a cerimônia de encerramento 

da SAEQA Online, durante a noite do dia 20 de novembro de 2020.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9.1. Os participantes são responsáveis pelas informações fornecidas no ato 
da inscrição e pela veracidade dos trabalhos apresentados, conforme os 
artigos 184 e 307 do Código Penal. Quaisquer dúvidas técnicas e/ou relativas 
ao presente edital deverão ser solicitadas por e-mail à comissão organizadora 
para esclarecê-las (mostraic.saeqa2020@gmail.com). 
 

9.2. O congressista que estiver entre os três primeiros colocados de sua área 
autoriza: a divulgação de seu pitch no Instagram da SAEQA, para fins de 
votação do público, que será parte componente da nota final do aluno; e a 
transmissão de sua apresentação em vídeo durante a SAEQA Online, 
exclusivamente para exposição de seu trabalho nos espaços destinados à 
Mostra IC.  Esta autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso 
das imagens anteriormente mencionadas em todo o território nacional e no 
exterior, em todas as suas modalidades, inclusive na internet, desde que não 
haja desvirtuamento das finalidades aqui estabelecidas. 

 

9.3. Os casos omissos a este regulamento serão julgados pela comissão 
organizadora da Mostra IC, cujas decisões são irrecorríveis. 
 

10. DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA MOSTRA DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA 
 

Ana Júlia Antunes Souza 

Augusto Sizani Pedrini 
Isadora Caroline Marian 

Lara Santos Pagliarim 

Coordenadora da Mostra IC: Diana Hartmann 

Contato: hartmanndiana03@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

Florianópolis, setembro de 2020. 

Comissão organizadora da Mostra de Iniciação Científica. 

SAEQA – Semana Acadêmica de Engenharia Química e Engenharia de 

Alimentos 
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ANEXO 1 

 

Cronograma 

 

 

Etapa Data 

Divulgação do edital, modelos e instruções para 
primeira etapa 

26/09/2020 

Inscrições e submissão dos trabalhos da primeira 
etapa 

29/09/2020 até 
15/10/2020 (às 23h59) 

Divulgação dos materiais auxiliares para a segunda 
etapa 

30/10/2020 

Divulgação dos finalistas 02/11/2020 

Submissão da apresentação em vídeo 
02/11/2020 até 

11/11/2020 (às 23h59) 

Postagem dos pitches dos finalistas no IGTV e no 
story da SAEQA para voto do público 

12/11/2020 

Coleta do número de curtidas no IGTV de cada área 17/11/2020 às 17h 

Transmissão dos vídeos dos finalistas no evento 
“SAEQA Online” 

18 e 19/11/2020 

Cerimônia de premiação com divulgação da 
classificação geral dos finalistas 

20/11/2020  
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ANEXO 2 

 

Critérios de avaliação dos trabalhos 

 

PRIMEIRA ETAPA 

1. Resumo 
1.1. Relevância e inovação (0-25): relevância e contribuição acadêmica da 
pesquisa ou sistema desenvolvido e inovação do projeto. 
 

1.2. Problema (0-20): há um questionamento claramente exposto e passível 
de ser respondido? 

 

1.3. Concisão (0-25): os elementos mais importantes do trabalho são 
apresentados de forma clara e sintética? 

 

1.4. Referências (0-10): são pertinentes, suficientes e verídicas para a 
pesquisa em questão? 

 

1.5. Adequação linguística (0-20): há correção gramatical, clareza, 
consistência, coerência e coesão? O texto respeita a forma e as normas 
técnicas exigidas? 

 

2. Pitch em vídeo 
2.1. Simplicidade (0-30): a explicação do projeto foi suficientemente simples, 
capaz de promover aproximação entre os públicos acadêmico e não-
acadêmico?  
 

2.2. Compatibilidade (0-20): as informações apresentadas no vídeo são 
compatíveis com as que foram dispostas no resumo? 

 

2.3. Comunicabilidade (0-25): a essência do trabalho desenvolvido foi 
apresentada de forma clara? 

 

2.4. Relevância e contribuição para a sociedade (0-25): foi apresentada a 
relevância do projeto e a contribuição para a sociedade como um todo? 

 

SEGUNDA ETAPA 

Apresentação em vídeo 

1.Conteúdo (0-16): o vídeo abrange os elementos mais importantes do 
trabalho? 
 

2. Boa distribuição do tempo (0-16): o congressista soube aproveitar bem o 
tempo destinado à apresentação? Soube dividi-lo adequadamente entre a 
explicação de cada etapa do trabalho? 

 

3. Oratória (0-18): fala clara e passível de compreensão. 
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4. Atratividade (0-16): capacidade de despertar interesse do espectador 
quanto à pesquisa desenvolvida. 
 

5. Domínio do tema (0-16): o assunto estava claro? O congressista soube 
explicar o problema a ser resolvido? 

 

6. Coerência da exposição oral com o resumo (0-18): as informações 
apresentadas no resumo e no vídeo de apresentação são compatíveis? 

 


