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INSTRUÇÕES PARA AUTORES E ORIENTADORES DO SIICUSP/IAU 

SOBRE AS SESSÕES 

- As apresentações devem ser enviadas para cpqiau@sc.usp.br até as 16:00 h do dia 09/10, terça-feira, 
impreterivelmente. Agradecemos a colaboração, pois a colocação prévia das apresentações nos 

computadores garantirá o adequado andamento das sessões.  
 

--A ausência do estudante de graduação (1º autor) na apresentação somente pode ocorrer por motivo de 
força maior, de acordo com o Edital do evento. Nesse caso, o orientador ou colaborador do trabalho são 

autorizados a apresentar o trabalho, desde que tenham sido cadastrados no formulário de inscrição. O aluno 

deve obrigatoriamente comunicar a Comissão de Pesquisa do IAU (cpqiau@sc.usp.br), explicar claramente o 

motivo e enviar documentação comprobatória, até o dia 15/10. Caso o aluno já saiba antes do evento que 
não poderá comparecer, recomendamos o envio dessa documentação o quanto antes.  
 

- Cada aluno terá 10 minutos para apresentação (slides). Pedimos especial atenção ao atendimento desse 
limite, para que as atividades do evento não sejam prejudicadas. O tempo para a arguição é de 10 minutos, 

que será dividido entre os dois avaliadores.  
 

- Na página do evento é possível verificar os avaliadores, orientadores, alunos, horário e sala das sessões em 

“programação resumida do evento”. As sessões foram organizadas de modo que os orientadores possam 
participar (quando possível, não coincidiram com o horário de aulas). A programação completa (que incluirá 

o título dos trabalhos) será disponibilizada na página até o dia 05/10, sexta-feira. 

 

-Durante cada sessão, a Secretaria da Comissão de Pesquisa/IAU precisará passar na sala para recolher as 

assinaturas dos avaliadores e dos apresentadores na lista de presença. 

 

 
SOBRE A AVALIAÇÃO 

-Os avaliadores poderão ou não recomendar a publicação do resumo nos Anais do SIICUSP. Também poderão 

solicitar que sejam feitas correções. Nesse caso, o resumo corrigido deve ser enviado para o email 
cpqiau@sc.usp.br até o dia 19/10.  
 
-A CPQ sugeriu modificações em alguns resumos, devido à ausência do orientador como coautor ou 

problemas na formatação. Verifique no dia da apresentação se esse é o seu caso. Essa informação estará 

disponível para os avaliadores.  

 

-15% dos trabalhos avaliados com maior nota, dentre os apresentados no evento irão para a 2ª Etapa do 

SIICUSP (Internacional), no campus de São Paulo. O transporte será oferecido pela Pró-Reitoria de Pesquisa. 

Somente poderão ser indicados para a 2ª Etapa os trabalhos apresentados pelo próprio estudante, com 

recomendação para publicação nos anais e com apreciação ética apresentada, caso necessário.  

 

SOBRE O CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO  

-Até o dia 31/10 você receberá um email do Sistema do SIICUSP fornecendo as instruções sobre como 

carregar o seu certificado. 



INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
-Caso os autores não queiram que o resumo seja publicado devido à possibilidade de registro de propriedade 

intelectual, devem comunicar à CPQ (cpqiau@sc.usp.br) impreterivelmente até a data da apresentação. 

 

- Cada sessão possui dois avaliadores. Na maior parte das sessões, um desses avaliadores é pós-doutorando 

ou doutorando do IAU. Em geral, as sessões possuem três trabalhos e duram 1 hora. Há algumas sessões com 

dois trabalhos, em função da afinidade temática, e que possuem 40 minutos de duração. Essa informação está 

indicada na Programação (tanto na resumida, quanto na completa). 

  

- A ordem de apresentação fica a critério dos avaliadores, em função das características dos trabalhos de cada 

sessão. O mesmo vale para as arguições.  

 

-Este documento também está disponível na página do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


