
 
 

Centro de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação. 

CEPPG 

 

 

Página 1 de 3 

 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC 2015/2016 
RELATÓRIO DE PESQUISA 

 

(    ) RELATÓRIO PARCIAL           (    ) RELATÓRIO FINAL 

 

Título: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Aluno/pesquisador: ___________________________________________________________  

 

Orientador: __________________________________________________ Titulação: (_____) 

 

PARECER DO ORIENTADOR: 

1. APRECIAÇÃO DO ORIENTADOR SOBRE A PESQUISA (Prazos, conteúdo, 

projeto de pesquisa) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. APRECIAÇÃO DO ORIENTADOR SOBRE O DESEMPENHO DO ACADÊMICO: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3. DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Catalão, ________ de _________________________ de _________ 

 

 

 

___________________________________  _________________________________ 
Assinatura do Orientador      Aluno/pesquisador (1) 

 

__________________________________ 
Aluno/pesquisador (2) 

 

__________________________________ 
Aluno/pesquisador (3) 

 

__________________________________ 
Aluno/pesquisador (4) 

 

 

 

 

 

 

Se optar pela entrega de um artigo científico para a Revista CEPPG, relacionamos abaixo 

as instruções para publicação. A Revista também pode ser acessada através do site 

www.cesuc.br no link “Revistas” 

http://www.cesuc.br/
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

A CEPPG Revista é uma publicação semestral do Centro de Ensino Superior de Catalão - 

CESUC da Associação Catalana de Educação, que tem por objetivo divulgar as produções 

científicas de seus docentes, discentes e colaboradores. 

 

INSTRUÇÕES 

1. Os trabalhos encaminhados para publicações devem ser inéditos, sendo que uma vez 

publicados pela CEPPG Revista poderão sê-lo por outro veículo desde que citada a 

publicação original. 

 

2. Podem ser publicados artigos, resenhas e ensaios, desde que aprovados pelo Conselho 

Editorial que pode aceitar, recusar ou reapresentar o original para os autores com 

sugestões de mudanças, recebendo os autores nos dois últimos casos cópias anônimas dos 

pareces. Os editores reservam-se o direito de realizar as alterações necessárias para 

garantir a homogeneidade de edição da publicação. 

 

3. Os artigos devem ser acompanhados de um arquivo anexo contendo o título do artigo, 

resumo de até 200 palavras, palavras-chave (no máximo 05), além da identificação 

completa dos autores com endereço para correspondência, telefone, e-mail e instituição a 

qual pertence. 

 

4. Os originais devem ser encaminhados em uma via impressa (rubricada em cada página) e 

de uma cópia em CD, os textos devem ser escritos em processadores Word, fonte times 

new roman , tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, com no mínimo 10 e no 

máximo 15 laudas em papel tamanho A4, margens sup. e esq. 3,5; inferior e dir. 2,5. No 

respectivo CD, identificar com caneta própria, com o título do artigo e autor(es).  

 

5. As referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do artigo em ordem 

alfabética, obedecendo às indicações da ABNT – NBR 6023/2002 e NBR 14724/2002. As 

notas de rodapé deverão constar na página correspondente ao assunto, obedecendo-se às 

normas técnicas da ABNT – NBR 6023/2000. 

 

6. É de inteira e exclusiva responsabilidade do autor a redação, os dados, conceitos, 

conteúdo científico e corrente ideológica apresentados no trabalho. 

 

7. Não serão devidos direitos autorais ou qualquer tipo de remuneração, pelas publicações na 

CEPPG Revista, sendo que cada artigo publicado dará direito a 01 (um) exemplar para 

o(s) autor(es). 

 

8. As colaborações podem ser enviadas para: 

Centro de Ensino Superior de Catalão – CESUC  

Centro de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – CEPPG  

Rua Prof. Paulo de Lima 100, Santa Cruz,  

Catalão-GO – CEP 75.706-420  

Coordenação: Prof. Ms. Daniel Hilário da Silva 

Telefone: (64) 3441-6219 / 3441-6200 

E-mail: revista@cesuc.br 


