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NORMAS PARA O RELATÓRIO FINAL E
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TAXA DE BANCADA
COTA 2010-2011

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba torna público
as normas e procedimentos referentes ao Relatório Final e a prestação de contas da Taxa de Bancada dos
projetos de pesquisa desenvolvidos junto ao Programa de Iniciação Científica da UEPB/CNPq, vigência
2010/2011, objeto do EDITAL 01/2010 - PRPGP/UEPB.
1. DA SUBMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1 A submissão do Relatório Final é obrigatória a todos os professores orientadores de projeto de
pesquisa desenvolvidos junto ao Programa de Iniciação Científica da UEPB/CNPq, vigência 2010/2011
objeto do EDITAL 01/2010 - PRPGP/UEPB.
1.1.1

A submissão do Relatório Final e a prestação de contas da Taxa de Bancada deverá ser
efetuada exclusivamente, através do sistema on-line do Programa de Iniciação Científica (EPIC), acessando o endereço http://epic.uepb.edu.br/;

1.1.2

Período: de 17 de outubro a 1 de novembro de 2011.

1.1.3

O primeiro arquivo a ser anexado é o relatório final que deverá ser nomeado com a indicação
01 e o nome completo do orientador (por exemplo, 01 – MARIA ALVES ROCHA.pdf). O
arquivo deve ter no máximo de 3 megabytes.

1.1.4

O segundo arquivo a ser anexado é o da prestação de contas da Taxa de Bancada que deverá
ser nomeado com a indicação 02 e o nome completo do orientador (por exemplo, 02 MARIA ALVES ROCHA.pdf).

1.2 Os eventuais problemas que se apresentarem no processo de submissão deverão ser, imediatamente,
comunicados à Coordenação Geral de Pesquisa/PRPGP:
Av. das Baraúnas, 351, Campus Universitário - Bodocongó - CEP: 58 109-753, Campina Grande-PB
Tel: (83) 3315-3362
E-mail: pibic@uepb.edu.br; epibic@uepb.edu.br
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2. DA ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL
2.1 O Relatório Final deverá ser estruturado de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT seguindo as especificações abaixo discriminadas.
2.1.1 O Corpo do texto deverá ser formatado com alinhamento justificado. As palavras em idioma
estrangeiro deverão ser colocadas em itálico; as citações com até três linhas deverão ser apresentadas
entre aspas; e aquelas acima de três linhas deverão ser destacadas através de recuo à esquerda de 04
centímetros. As referências deverão seguir o modelo autor, ano e, quando for o caso, página. O corpo do
texto deverá ser subdividido em intertítulos, destacados em negrito, em caixa alta somente as primeiras
letras e contendo os seguintes tópicos:
CAPA: Deverá ser padronizada de acordo com o modelo em anexo.
RESUMO: Limite de 400 palavras (conforme ABNT)
SUMÁRIO: Conforme ABNT
INTRODUÇÃO: Deverão constar a apresentação, as justificativas e os objetivos da pesquisa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DE LITERATURA: Resume o estágio atual de
conhecimento no assunto em investigação (revela o que pesquisas anteriores fizeram em relação a esse
problema). Destaca as teorias que são pertinentes ao estudo do fenômeno.
METODOLOGIA: Trata da forma como o estudo foi conduzido: Tipologia do estudo; delineamento
experimental, métodos, técnicas e instrumentos utilizados e técnicas de análise dos dados. O instrumento
utilizado (quando se tratar de pesquisa qualitativa) deverá constar em anexo.
RESULTADOS: Apresentam os dados mais gerais e em seguida os mais específicos. Tabelas, gráficos,
quadros e figuras, devem ser apresentados neste item.
DISCUSSÃO: Não repete pontos que já foram apresentados no item resultados. Traz inferências que
podem ser levantadas, através dos resultados. É apropriado comparar os resultados àqueles destacados
por outros pesquisadores e discutir possíveis falhas/limitações na pesquisa. Devem ser analisadas as
questões que permanecem sem respostas ou questões novas que tenham sido levantadas durante a
pesquisa.
CONCLUSÕES: Indicar os resultados alcançados com o estudo, as deduções tiradas ao longo da
discussão e sugerir futuras investigações.
REFERÊNCIAS: Devem ser citadas de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT.
OBS: Salientamos que os projetos submetidos ao Comitê de Ética deverão anexar ao Relatório Final o
referido parecer.
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3. DO FORMULÁRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TAXA DE BANCADA
3.1 O formulário para prestação de contas da Taxa de Bancada encontra-se disponível na página
eletrônica da UEPB/PRPGP/Programa de Iniciação Científica, no item relativo a ormulários/Formulário
da prestação de Contas da Taxa de Bancada 2010/2011, acessando o endereço
http://prpgp.uepb.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=453&Itemid=470
3.2 O formulário deverá ser salvo e devidamente preenchido, datado e assinado.
3.3 As notas fiscais e demais documentos comprobatórios da utilização da Taxa de Bancada deverão ser
ESCANEADOS e anexados ao formulário da prestação de contas, de acordo com a sequência dos itens
relacionados no formulário.
4. DA AVALIAÇÃO
4.1 A avaliação do Relatório Final será efetuada pelo Comitê Institucional do Programa de Iniciação
Científica da UEPB/CNPq e avaliador ad hoc.
4.2 A avaliação da prestação de contas da Taxa de Bancada será efetuada pela Coordenação Geral de
Pesquisa/PRPGP.
4.3 Os recursos deverão ser protocolados até 72 horas após a publicação ou disponibilização dos
pareceres emitidos.
5. DA PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS
5.1 Os resumos dos relatórios finais devidamente aprovados serão publicados nos Anais do III
Congresso de Pós-Graduação e Pesquisa e XVIII Encontro de Iniciação Científica da UEPB.

Campina Grande, 17 de outubro de 2011

MARCIONILA FERNANDES
Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa
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ANEXO
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RELATÓRIO FINAL

TÍTULO

(Deve ser mantido o título original do Projeto aprovado para a cota 2010/2011, cadastrado no Sistema E -PIC)

GRANDE ÁREA: (Considerar a Grande Área correspondente ao Projeto aprovado para a cota
2010/2011, cadastrado no Sistema E -PIC)
SUBÁREA: (Considerar a Subárea correspondente Projeto aprovado para a cota 2010/2011, cadastrado no
Sistema E -PIC)

Orientador(a):
Orientando(s): (Considerar, exclusivamente, os orientandos responsáveis pelos planos de trabalho do
Projeto aprovado para a cota 2010/2011, cadastrado no Sistema E -PIC)

Campina Grande-PB
Outubro/2011

