
                                       
 

 

29º Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da 
USP (SIICUSP) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto (FCFRP-USP) 

 
 

Orientações para apresentação de trabalho na 1ª fase 

 
 

O 29º SIICUSP da FCFRP-USP será realizado no período de 18 a 20 de outubro de 

2021, como detalhado na programação e informações disponibilizadas na home page 

do evento: https://fcfrp.usp.br/pt/pesquisa-extensao/pesquisa/siicusp/ 

Esteja atento a atualizações desta página. 

 

No dia 18 de outubro de 2021, a partir das 9 horas, será realizada a abertura oficial 

com a participação do Pró-Reitor de Pesquisa da USP, Prof. Sylvio Roberto Accioly 

Canuto, e palestra proferida pela pesquisadora Natália Pasternak (Instituto Questão 

de Ciência), intitulada “Ciência de alto impacto: o que a sociedade espera de nós?".  

 

1) Normas para elaboração da apresentação 

 

- O trabalho deve ser elaborado em slides, conforme layout disponível na página do 

evento. 

- Na estruturação do trabalho é essencial abordar os seguintes aspectos: Introdução, 

Materiais e Métodos, Desenvolvimento, Resultados, Discussão e Conclusão.  

- Qualquer frase/figura incluída no trabalho, que não seja dos autores do projeto, deve 

ser referenciada. 

- A apresentação do trabalho deve ser gravada em vídeo com duração máxima de 10 

(dez) minutos. 

- Sugerimos utilizar o app gratuito LoomⓇ (www.loom.com) para gravar a 

apresentação e gerar o link para visualização. No endereço https://bit.ly/3iYUnP3 há 

um guia para a utilização da ferramenta. 

- ATENÇÃO: é solicitado que o rosto do apresentador apareça durante a 

gravação. 

- O link com a gravação da apresentação deve ser enviado exclusivamente para o e-

mail siicuspfcfrp@usp.br até o dia 14/10/2021 

https://fcfrp.usp.br/pt/pesquisa-extensao/pesquisa/siicusp/
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 - não receberemos arquivos MP4 ou de outra extensão 

 - links enviados após essa data não serão recebidos 

- não será permitida a substituição de trabalhos após o primeiro envio 

 

2) Antes da apresentação do trabalho 

 

- Verificar em que sessão e sala será apresentado o trabalho. 

 

3) Apresentação do trabalho 

 

- Acesse a sala remota onde será realizada a apresentação do trabalho. O link para 

acesso será enviado por e-mail. Recomendamos que os responsáveis pelos trabalhos 

ingressem na sala 10 (dez) minutos antes do início da sessão. 

- Todos os apresentadores deverão estar presentes desde o início da sessão, 

independentemente da ordem de apresentação. 

- Os trabalhos serão apresentados via plataforma Google MeetⓇ, preferencialmente 

pelo primeiro autor (aluno).  

- ATENÇÃO: apenas trabalhos apresentados pelo primeiro autor poderão 

concorrer à menção honrosa e serem selecionados para a etapa internacional do 

SIICUSP (2ª fase) 

- Na sessão virtual, o vídeo com a apresentação será exibido e, posteriormente, o 

apresentador responderá às questões levantadas pela banca examinadora. 

- O tempo será controlado por um mediador previamente encarregado desta tarefa. 

Também caberá ao mediador controlar a presença dos apresentadores e do público 

geral. 

- Será permitida a participação de ouvintes/participantes externos mediante prévia 

solicitação através do e-mail: siicuspfcfrp@usp.br 

 

4) Avaliação do trabalho 

 

- Cada trabalho será avaliado por uma banca examinadora composta, 

preferencialmente, por 3 (três) membros: 1 (um) docente, 1 (um) pós-

doutorando/pesquisador colaborador e 1 (um) doutorando. 
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- A banca examinadora terá 15 (quinze) minutos (média de 5 minutos por avaliador) 

para fazer a avaliação. 

- Os critérios para avaliação estão descritos no edital do 29º SIICUSP, disponível na 

página do evento. 

 

Tempo total de apresentação/avaliação para cada trabalho: aproximadamente 25 

minutos (10 minutos para exibição do vídeo + 15 minutos de avaliação) 

 

Considerações finais 

 

- Informações gerais sobre o 29º SIICUSP estão disponíveis nas páginas eletrônicas 

do evento e da Pró-Reitoria de Pesquisa (http://siicusp.prp.usp.br). 

- A Comissão Organizadora do SIICUSP-FCFRP pode ser contatada pelo e-mail 

siicuspfcfrp@usp.br ou pelo telefone/WhatsApp n. (16) 33154216. 

 

Calendário 

 

Evento Data 

Envio do link com a gravação da apresentação do trabalho Até 14/10/2021 

Apresentação dos trabalhos do SIICUSP-FCFRP 18 a 20/10/2021 

Apresentação extemporânea dos trabalhos que não 

puderam participar do calendário regular 
21 a 27/10/2021 
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