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Primeira Circular  

 A Sub-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UERJ, por intermédio do 

Departamento de Capacitação e Apoio à Formação de Recursos Humanos, informa a toda 

comunidade acadêmica que as inscrições para a 28ª Semana de Iniciação Científica da UERJ 

ocorrerão entre os dias 17 de junho e 15 de julho de 2019. 

 A SEMIC, promovida anualmente, é obrigatória aos bolsistas de Iniciação Científica 

com seis meses ou mais na bolsa, extensiva aos demais alunos de graduação da UERJ 

envolvidos em projetos de pesquisa. 

 Este evento tem como objetivo acompanhar e avaliar o trabalho do bolsista conforme 

as normas do CNPq, funcionando ainda como espaço para a divulgação dos projetos de 

pesquisa desenvolvidos na UERJ. Conta com a participação de estudantes de graduação, 

possibilitando a troca de experiências e atualização de informações. 

 A 28ª SEMIC ocorrerá entre os dias 23 a 27 de setembro de 2019, no campus 

Maracanã no âmbito da 29ª UERJ Sem Muros. 

 Todas as apresentações deverão ser obrigatoriamente em pôsteres (dimensões: 

90x95cm). Do pôster deverá constar introdução, objetivos, metodologia utilizada, resultados, 

conclusões e financiamento. As apresentações serão organizadas em dias específicos por 

áreas de conhecimento. 

 As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site: www.intranet.sr2.uerj.br/. 

 Se você ainda não se cadastrou no S2gi - Sistema SR2 de Gestão Integrada, não deixe 

para depois. Clique em "Cadastre-se" e aguarde o período de inscrições. 

 Para informações gerais sobre o evento, acessar www.pibic.uerj.br/, na aba Iniciação 

Científica, clique em "SEMIC - Semana de Iniciação Científica". 

 

 Atenciosamente, 

Rio, 8 de maio de 2019 

Ciro Reis - Coordenador PROBIC/DCARH/SR-2/UERJ 

Rosa Name - Diretora DCARH/SR-2/UERJ 

Egberto Gaspar de Moura - Sub-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa 

Equipe PIBIC/DCARH: Andrea Costa Leite, Rose Alves e Mayra Zupo 
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