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Normas para participação das Instituições na Jornada Nacional de Iniciação Científica (JNIC) 
 
1. Objetivo 

O objetivo da JNIC é permitir uma integração dos jovens cientistas de todo o Brasil. Os melhores trabalhos científicos de 
estudantes em atividade de Iniciação Científica, bolsistas ou não do PIBIC, PIBIT, IC-Júnior entre outros programas de apoio, e 
que já tenham sido apresentados em 2010 no evento interno da sua instituição, poderão ser selecionados pelas Pró-Reitorias de 
Pesquisa (ou departamento equivalente) para re-apresentação nas Sessões de Pôsteres da 63ª Reunião Anual da SBPC, em 
conjunto com os demais pesquisadores da área. 
 
2. Quantidade de trabalhos 

A quantidade de trabalhos ficará a critério da Instituição. 
 
3. Resumos de trabalhos que "não" serão aceitos 

Não serão aceitos os resumos de trabalhos enquadrados em quaisquer dos itens a seguir:  
- Resumo com mais de 6 (seis) autores (contando o orientador); 
- Resumo de trabalho já publicado; 
- Simples descrição de projeto, intenção de trabalho, trabalho com resultados preliminares; 
- Resumo de revisão bibliográfica; 
- Trabalho que não se caracterize como pesquisa científica;  
- Resumo sem rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e dados da pesquisa, incluindo área, nomes dos 

autores, título etc.; 
- Resumo com tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer gênero ou de fórmulas matemáticas e químicas (se necessário, 
descrever por extenso). 
 
4. Seleção e contato com aluno 

Para que o aluno cumpra o prazo de inscrição e envio do resumo a própria Instituição deverá (com antecedência): 
- selecionar o trabalho e o aluno (autor) que será inscrito; 
- fazer contato com o aluno e informá-lo da sua seleção, do trabalho escolhido, forma de inscrição, envio do resumo e de 

pagamento da taxa, confirmar se ele irá participar etc.;  
- o e-mail ativo do aluno deverá ser registrado pela instituição no ato de seus contatos; 
- a própria Instituição deverá informar ao aluno a localização das Normas e da ficha de inscrição no site: 

www.sbpcnet.org.br/goiania. 

 
5. Contatos entre a Instituição e a SBPC 

A Instituição deverá designar um único responsável da Pró-Reitoria de Pesquisa (ou equivalente) para contatos com os alunos e 
com a SBPC.  
Contatos com a SBPC devem ser feitos pelo e-mail lea@sbpcnet.org.br c/ Léa Oliveira - Tel. 11-3355-2146.  
 
6. Confirmação de participação da Instituição 
Até 25/03/11 a Instituição deverá enviar (via e-mail) à SBPC os dados abaixo para confirmar sua participação: 

-Nome completo da Instituição, Sigla, Cidade e Estado; 
-Nome do responsável pela seleção dos trabalhos (Pró-Reitor, Diretor Científico...), Cargo e E-mail; 
-Nome da pessoa responsável pelos contatos com o(s) aluno(s) e a SBPC, Cargo, E-mail, DDD/Telefones e Endereço completo 
de correspondência, incluindo CEP; 
-Quantidade de inscrições e de trabalhos; 
-Forma de pagamento (Boleto, Depósito e/ou Nota de Empenho); 
-Se o pagamento for institucional, informar os dados da Instituição para constar no recibo (Razão Social, CNPJ etc.). 
 
7. Prazo e forma para a Instituição enviar os nomes dos alunos indicados à SBPC 
Até 31/03/11 a Instituição deverá enviar (via e-mail) à SBPC, apenas o nome completo e o e-mail dos alunos indicados. 
Exemplo: Nome completo do aluno...........E-mail do aluno. 

 
8. Cronograma 

Prazos importantes: 

25/03/11 Prazo para a Instituição manifestar à SBPC o seu interesse de participação (item 6). 

31/03/11 Prazo final para a Instituição enviar à SBPC o nome e e-mail dos alunos confirmados (item 7). 

07/04/11 Último dia para o aluno preencher a Ficha de Inscrição online e enviar o resumo (item 11). 

1 a 5 dias Prazo de vencimento do boleto bancário emitido no ato da inscrição (item 12). 

18/04/11 Prazo final para a Instituição enviar o comprovante de pagamento institucional à SBPC (item 12). 

13/05/11 Prazo para a SBPC divulgar a resposta de confirmação da inscrição com o resumo (item 13). 

17/05/11 Início das inscrições em minicursos (item 9); vagas limitadas; normas no site. 

31/05/11 Divulgação da data de apresentação do pôster no site www.sbpcnet.org.br/goiania 

11 a 15/7/11 Programação do trabalho para apresentação na forma de pôster em um único dia, entre 11 e 15/07/11. 

30/10/11 Até outubro de 2011 os resumos dos pôsteres apresentados por pelo menos um dos autores na Reunião, serão 
publicados nos Anais/Resumos, no site da SBPC www.sbpcnet.org.br 
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9. Como fazer a inscrição e enviar o resumo 

As normas e prazos de inscrição são os mesmos para o público em geral, divulgados no site:  
http://www.sbpcnet.org.br/goiania,  

incluindo: Normas de Inscrição, Normas de Envio de Resumo, Normas de Inscrição em Minicurso e Normas de Apresentação do 
Pôster. O aluno deverá ler antecipadamente as Normas que envolvem sua participação. 

 
10. Cancelamento da inscrição 

A inscrição não será cancelada e não haverá devolução do valor pago.  
O inscrito cujo resumo não estiver dentro das normas permanecerá inscrito na Reunião, mas não poderá apresentar o trabalho 

nem alterar ou substituir o resumo. Dessa forma, lembramos o quanto é importante a leitura das Normas, a seleção e contato 
da Instituição com os alunos, a preparação e o envio do resumo. 

 
11. Taxa de inscrição 

A taxa de inscrição na JNIC seguirá os mesmos prazos e valores da taxa de inscrição para os demais inscritos no evento, sendo 
oferecido desconto para sócios da SBPC e também de acordo com o prazo de pagamento da taxa. 
 

Categorias, Prazos e Taxas de inscrição 

Atenção: os alunos interessados em enviar resumo têm até o 2º prazo para se inscrever. 

Prazos / Categorias 
14/nov a 25/fev 

 
26/fev a 07/abr 14/abr a 28/jun 

Estudante: Não Sócio R$ 40,00 R$ 60,00 R$ 80,00 

Estudante: Sócio quite da SBPC R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 40,00 

Estudante: Sócio Novo da SBPC 
(promoção) 

R$ 60,00 de anuidade 
+ inscrição grátis 

R$ 60,00 de anuidade 
+ R$ 10,00 de inscrição 

R$ 60,00 de anuidade 
+ R$ 20,00 de inscrição 

Observações: 
Este é o 1º prazo de inscrição 

com resumo e desconto 
Este é o 2º e último prazo de 

inscrição com resumo 

Prazo de inscrição sem 
resumo e valores disponíveis 
para atualização da taxa, se 

necessário 

 
12. Formas de pagamento 

 
Boleto bancário: 

O boleto será fornecido no final da ficha de inscrição e vencerá em 5 dias após sua emissão. Nos períodos finais dos prazos de 
inscrição, o boleto vencerá em apenas 1 dia após sua emissão. 
A segunda via de boleto poderá ser obtida pelo módulo dos inscritos e o valor do boleto será automaticamente atualizado, de 
acordo com o prazo e taxa vigentes. 
O desconto oferecido em cada prazo apenas será validado se o boleto impresso no ato da inscrição for quitado em qualquer 
banco ou via internet banking e até o vencimento expresso no documento. 
Não é necessário enviar cópia deste comprovante à SBPC, pois automaticamente o pagamento será detectado. 
 
Depósito bancário ou empenho: 

Esta forma de pagamento deverá considerar o valor da taxa de inscrição vigente na data do depósito ou da ordem bancária (a 
instituição deverá atualizar o valor da taxa de inscrição para o prazo vigente (de acordo com a tabela acima) caso ultrapasse o 
prazo da inscrição do aluno). 
 
Até 18/04/11 a Instituição deverá enviar cópia da Nota de empenho e cópia da respectiva ordem bancária, ou cópia do depósito, 
a/c. Léa Oliveira (lea@sbpcnet.org.br) ou fax 11-3355-2145 ( telefonar para saber se chegou legível) - tel.11-3355-2146. 
No documento deverá constar a sigla da Instituição e o nome do aluno. 
 
Dados bancários da SBPC 

Banco do Brasil, Agência nº 1191-6, Conta Corrente: 4130-0, em nome da SBPC 
ou 
Banco Itaú, Agência: 2965, Conta Corrente: 00081-9, em nome da SBPC 
 
Razão Social: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 
CNPJ: 52.643.251/0001-98. Inscrição Estadual: Isenta. A SBPC possui inscrição no SICAF. 
 
13. Prazo de confirmação 

Até 13/05/10 a SBPC confirmará as inscrições e os resumos e divulgará a resposta através do Módulo dos Inscritos. 
A confirmação é condicionada ao envio dos dados pela Instituição (itens 6 e 7) e ao pagamento da taxa (itens 11 e 12). 
Ao término do processo a SBPC enviará à instituição o relatório das inscrições. 
 
14. Alojamentos 

Informações sobre alojamentos serão divulgadas futuramente. 
Mais informações sobre a Reunião e a UFG podem ser consultadas no site da 63ª Reunião Anual da SBPC: 
http://www.sbpcnet.org.br/goiania 
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