
 

 

 

 

 

 

1ª CIRCULAR - XXX SEMIC UERJ 
Dia 06/08/2021 

ASSUNTO: Período das inscrições para a XXX SEMIC UERJ - SEMIC VIRTUAL UERJ 2021 

Prezados Professore(a)s e aluno(a)s, 

A Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UERJ, por intermédio da Coordenação do Programa de Bolsas de Iniciação Científica do Departamento 
de Capacitação e Apoio à Formação de Recursos Humanos - DCARH e do Comitê Institucional PIBIC UERJ, promoverá a XXX Semana de Iniciação 
Científica (SEMIC) da UERJ – SEMIC VIRTUAL UERJ 2021. 

Este ano, a SEMIC completa 30 anos e se perpetua como um dos vieses necessários para o crescimento acadêmico-científico de nossos alunos, em 
prol do importante papel da UERJ, como Instituição pública, na articulação da Ciência com a sociedade. E num momento de pandemia, que atinge 
nossas vidas, a comunidade uerjiana se mantém viva, na luta pela Ciência e por cada um de nós! 

Retomamos, assim, um Evento emblemático em nossa Universidade – a XXX UERJ SEM MUROS – do qual a SEMIC sempre fez parte, junto com as 
atividades da Extensão (PR3) e da Graduação (PR1). A UERJ SEM MUROS ocorrerá, virtualmente, na semana de 08 a 12/11/2021 e, ao longo da 
semana, haverá mesas de debate sobre diversos temas, apenas com a participação de professores pesquisadores. 

Especificamente em relação à participação dos alunos na “XXX SEMIC UERJ 2021 – SEMIC VIRTUAL UERJ 2021, as apresentações serão 
assíncronas (por vídeo) e, este ano, haverá premiação. Porém, poderão concorrer ao Prêmio, somente os alunos que encaminharem o vídeo com a 
apresentação dos seus trabalhos. 

As inscrições devem ser feitas pelo(a)s aluno(a)s** – e chanceladas pelos professores orientadores – no período de 01/09/2021 a 15/09/2021, 
na Intranet S2Gi www.intranet.sr2.uerj.br. 

As opções de participação do(a)s aluno(a)s na XXX SEMIC UERJ 2021 são as seguintes: 

- Envio do resumo do trabalho e relatório (acesse aqui o modelo do relatório) ou colando no seu navegador o endereço: 
http://www.pibic.sr2.uerj.br/download/MODELO_RELATORIO_ATIVIDADES_BOLSISTA_SEMIC_VIRTUAL_2021.doc 

Ou 

- Envio do resumo do trabalho, relatório e vídeo com duração de 2 a 4 minutos. (Tutorial de criação de vídeo no YouTube ) A apresentação 
deve ser feita, utilizando power point. Ao final do formulário de inscrição, há um campo para fazer o upload do vídeo. Caso o(a) aluno(a) não 
faça o upload no período das inscrições, a equipe Probic estará ciente da opção de participação. Ou seja, não haverá um campo específico 
para o aluno marcar, no formulário, de que forma deseja participar. 

Tutorial de criação de vídeo no YouTube ou cole no seu navegador: 
http://www.pibic.sr2.uerj.br/download/Tutorial_criacao_video_YouTube.pdf 

Observações importantes: 

1) **Na SEMIC UERJ 2021, poderão se inscrever aluno(a)s – somente bolsistas (UERJ e CNPq) e voluntário(a)s do Programa de Iniciação Científica e 
Tecnológica da UERJ –, nas modalidades PIBIC, PIBITI, PIBIC-Af, PIBIC JÚNIOR, com, pelo menos, seis meses na bolsa (no caso dos bolsistas) e/ou 
atuação no projeto (no caso dos voluntários), até a data da inscrição, vinculados aos projetos de pesquisas da cota 2020 (a partir de 01/09/2020). 
Poderão participar, também, alunos bolsistas de IC e IT do CNPq (Edital Universal) e bolsistas de IC e IT da FAPERJ, vinculados a pesquisas 
desenvolvidas na UERJ; 

2) Em função da pandemia, a participação não é obrigatória. Entretanto, recomendamos fortemente que todos participem, de tal forma que possamos 
fortalecer – e manter – o nosso programa de iniciação científica junto ao CNPq. 

A equipe Probic está à disposição no e-mail pibic.uerj@gmail.com. Abraços! 

                 Ana Paula Carvalho                                                      Ciro Marques Reis                       Prof. Luiz Antônio Campinho Pereira da Mota 
               Coordenadora Probic                                                        Diretor DCARH                             Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa 
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