
Instruções: 27º SIICUSP – Edição 2019 – Primeira Etapa em Pirassununga – 

Campus USP Fernando Costa 

 

No dia 26 de setembro de 2019 na FZEA estará acontecendo o Simpósio Internacional de 

Iniciação Científica e Tecnológica da USP – SIICUSP  no Bloco Didático da Nutrição Animal, das 8 horas 

da manhã até às 18 horas.  

 

Este evento é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e tem como objetivo divulgar os 

resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas realizadas por alunos de graduação da 

USP e de outras instituições nacionais e internacionais.  

O SIICUSP, realizado anualmente, conta com a inscrição de cerca de 5.000 trabalhos referentes às 

diversas áreas de conhecimento científico e tecnológico. 

Todos os bolsistas dos Programas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica da USP têm o 

compromisso de apresentar os resultados de suas pesquisas no SIICUSP. 

A inscrição de trabalho, na forma de artigo resumido, é gratuita a todos os participantes. 

O SIICUSP será realizado em duas etapas. 

A 1a. etapa do SIICUSP 2019 acontecerá nos 7 Campi da USP. 

Todos os alunos bolsistas da FZEA que desenvolveram trabalhos de IC em nosso Campus  

deverão se inscrever para participar do evento em Pirassununga.  

Não serão disponibilizados transportes nem alojamento para participantes do evento em outras 

cidades e nem para participantes oriundos de outras localidades. 

Consultem as normas no site do evento. 

http://siicusp.prp.usp.br/pt/home/ 

 

Nesta 1a. etapa a responsabilidade pela organização do evento será das Comissões de Pesquisa 

das Unidades da USP. 

As apresentações dos trabalhos de pesquisa desta primeira etapa na FZEA se dará através da 

EXPOSIÇÃO ORAL (PPT). 
 

Sobre a apresentação dos trabalhos: 

As apresentações orais deverão ter a duração de 10 minutos no máximo. 

A Comissão de Pesquisa recomenda a elaboração de 5 slides em PPT, que deverão estar salvos em 

pendrives. 

Os arquivos serão baixados nos computadores das salas de apresentação com o auxílio da coordenação 

de sala. 

Estas apresentações serão avaliadas por grupos de avaliadores pré-estabelecidos que se manifestarão 

sobre cada trabalho (5 min). 

 

Os avaliadores foram indicados pela Comissão de Pesquisa e receberão mensagem eletrônica 

para acessar o Sistema do Evento para inserir as avaliações realizadas. No dia do evento, registrarão 

sua avaliação em formulário próprio, distribuído no momento da assinatura da lista de presença.  



Haverá uma sala disponível exclusiva para avaliadores registrarem suas avaliações no Sistema 

do SIICUSP. 

 

Somente receberão certificados os participantes (expositores e avaliadores) que assinarem a 

lista de presença). Estes certificados serão emitidos através do próprio Sistema do Evento, mediante 

acesso através de senha pessoal. 

 

Os trabalhos a serem expostos na FZEA serão distribuídos nas áreas: Alimentos, Biossistemas, 

Medicina Veterinária e Zootecnia, nos períodos da manhã e tarde do dia 26 de setembro.  As salas de 

apresentação estarão devidamente sinalizadas. 

 

Lembramos ainda que aqueles trabalhos em que alunos substitutos estarão realizando a 

exposição deverão estar autorizados pelos orientadores, oficialmente, através de comunicação 

encaminhada ao Presidente da Comissão de Pesquisa, justificando o motivo da substituição. (Enviar 

mensagem informando nome completo e número USP dos substitutos para apoiofzea@usp.br ) até 20 

de setembro ao meio dia.  

 

Apresentações via SKYPE deverão ser solicitadas até 13 de setembro e serão avaliadas por 

corpo de avaliadores nomeados pela CPq –FZEA após a realização do evento presencial, em data a ser 

programada posteriormente e que será comunicada via mail. (4 de outubro de 2019 a partir das 9h) 

 

Nesta primeira etapa, serão selecionados entre 10 e 15% dos participantes de cada Unidade da 

USP e entre 10% e 15% dos participantes externos à USP, para participar da segunda etapa, conforme 

divulgação no site do evento. Maiores detalhes sobre esta segunda etapa serão divulgados 

oportunamente. 
 

      A Comissão de Pesquisa da FZEA-USP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:apoiofzea@usp.br


 

Esclarecimentos: 

Quanto à apresentação dos trabalhos, podem ocorrer três situações de ausência do autor. Para estas, providenciar : 

1. Redija um e-mail com  o título JUSTIFICATIVA NÃO COMPARECIMENTO AO 27º SIICUSP, informando que irá apresentar seu 
trabalho na próxima edição do evento, em 2020 . 

Informe código do trabalho: 

Seu código USP;                      Nome Completo:            

Nome do Orientador: 

Encaminhe a mensagem para seu orientador e solicite que ele coloque um "de acordo" e encaminhe a mensagem para a 
CPq-FZEA (apoiofzea@usp.br)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Redija um e-mail com  o título JUSTIFICATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE APRESENTADOR  NO 27 ºSIICUSP, informando 
quem irá apresentar seu trabalho no evento, 

Informe código do trabalho: 

Seu código USP;                      Nome Completo:            

Nome do Orientador: 

NOME DO SUBSTITUTO:                     CÓD USP: 

(este aluno deve estar cadastrado como colaborador ou co-autor do trabalho) 

Encaminhe a mensagem para seu orientador e solicite que ele coloque um "de acordo" e encaminhe a mensagem para a 
CPq-FZEA (apoiofzea@usp.br)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Redija um e-mail com  o título JUSTIFICATIVA  PARA APRESENTAR PESQUISA VIA SKYPE  NO 27 ºSIICUSP, informando que 
irá apresentar seu trabalho na data programada pela comissão organizadora, após o evento presencial .  

Data programada pela Comissão Avaliadora: (4 de outubro de 2019 a partir das 9h) 

Informe código do trabalho: 

Seu código USP:                      Nome Completo:            

Nome do Orientador: 

Encaminhe a mensagem para seu orientador e solicite que ele coloque um "de acordo" e encaminhe a mensagem para a 
CPq-FZEA (apoiofzea@usp.br)  

 


