
Drops of Science - NAPG/ICB/UFMG

Regulamento

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO

Art. 1º - As palestras do "Drops of Science" deverão ser ministradas por discentes da
Pós-graduação e residentes Pós-doutorais do Instituto de Ciência Biológicas/UFMG
durante a Mostra do ICB 2021. A ideia de conteúdo é que um tema amplo seja abordado
e desenvolvido e que o projeto de pesquisa ou os resultados de maior destaque
produzidos pelo grupo de pesquisa sejam mencionados de forma acessível ao público não
especializado.

CAPÍTULO II - DA DO OBJETIVO

Art. 2º - Divulgar os projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidos pelos
mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos do ICB/UFMG por meio de uma conferência.
Espera-se que um assunto abrangente seja o foco principal da apresentação e que o
aluno relate brevemente qual é/será sua contribuição para o enriquecimento dessa área
do conhecimento.

CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES

Art. 3º - As inscrições para a participação no “Drops of Science” estarão abertas durante
o período de 03.09.2021 a 24.09.2021 e serão realizadas de forma gratuita pelo site do
NAPG (www2.icb.ufmg.br/napg/) por meio de um formulário eletrônico. Os interessados
em participar do “ Drops of Science” deverão submeter um resumo no campo
correspondente do formulário de inscrição, para que este seja avaliado pela Comissão
Avaliadora da Equipe Organizadora do NAPG da Mostra ICB. Seis resumos serão
selecionados para apresentação dos Seminários nos dias 20 e 21/10/2021.

CAPÍTULO IV - DOS ELEMENTOS

Art. 4º - O resumo deverá conter até 300 palavras, abordando o tema do Seminário a ser
apresentado pelo palestrante. É esperado que o apresentador abranja aspectos de um
tema amplo e utilize recursos para que um público não especializado seja capaz de
compreender o conteúdo. O tema poderá contemplar assuntos abordados pelo
palestrante em seu projeto de pesquisa, ensino ou extensão e ser apresentado de
maneira criativa, leve e didática. O resumo inscrito será avaliado pela Comissão
Avaliadora considerando: a qualidade do texto, a relevância do tema escolhido e a
clareza ao abordar o conteúdo.

CAPÍTULO V - DO FORMATO, DURAÇÃO E LINGUAGEM

Art. 5º - A apresentação acontecerá em formato virtual, pelo canal do ICB-UFMG no
Youtube nos dias 20 e 21 de outubro de 2021 no período da tarde, conforme cronograma

https://www2.icb.ufmg.br/napg/


a ser divulgado. As apresentações poderão ser produzidas em sequências de slides e a
duração deve ser de 20 minutos seguidos de 10 minutos para perguntas. A linguagem
deve ser adequada a um público alvo dentro e fora do âmbito acadêmico, ser clara,
direta e com termos simples em substituição aos técnico-científicos, sempre que possível.
Deve-se expor ideias, produtos ou tecnologias de maneira objetiva, rápida, clara e
facilitada, evidenciando o diferencial, a contribuição e as possíveis aplicações do estudo.

CAPÍTULO VI - DA SELEÇÃO

Art. 6º - Os resumos enviados serão avaliados e os seis temas selecionados serão
notificados, via e-mail, até dia 06.10.2021, para que o palestrante tenha tempo hábil de
se preparar para o Seminário. Os palestrantes receberão um certificado emitido pelo
NAPG da apresentação do “Drops of Science”.

CAPÍTULO VII - DA AUTORIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE

Art. 7º - A participação como palestrante na sessão “Drops of Science” durante a Mostra
do ICB 2021 implica na autorização implícita do uso pelo NAPG/ICB/UFMG das imagens
produzidas, com o objetivo, dentre outros, de valorizar e ampliar o alcance da produção
científica da UFMG, podendo ficar acessível ao público desde o momento de seu
recebimento. Os palestrantes assumem total responsabilidade sobre o conteúdo da
palestra e autorizam sua divulgação em qualquer meio incluindo, mas não limitado, às
redes sociais e demais mídias digitais.


