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A Iniciação Científica permite inserir alunos da graduação na área de pesquisa 

científica, desenvolver habilidades profissionais e éticas, além de levar um aluno mais 

preparado ao mercado de trabalho. O Encontro Anual de Iniciação Científica (EAIC) é um 

evento que visa integrar docentes orientadores, pós-graduandos e alunos de graduação de 

todos os cursos e áreas de conhecimento da Universidade Estadual de Londrina (UEL) que 

desenvolvam trabalhos de pesquisa na modalidade de iniciação científica. A participação no 

EAIC/UEL é obrigatória aos alunos bolsistas de agências de fomento, que devem 

compartilhar os resultados das pesquisas desenvolvidas, bem como participar do evento 

assistindo palestras e demais apresentações, e contribuindo para o fórum de discussão de 

temas relevantes à pesquisa. O Pré-EAIC é um evento organizado pelo grupo PET 

Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina. O evento tem como objetivo preparar os 

acadêmicos de iniciação científica do Centro de Ciências Agrárias da UEL para o Encontro 

Anual de Iniciação Científica da UEL (EAIC). No EAIC os alunos cadastrados na iniciação 

científica, junto a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, escrevem um resumo 

expandindo para apresentar os resultados de sua iniciação científica e o apresentam 

oralmente no Encontro, para uma banca de professores avaliadores e representantes do 

Comitê avaliador do CNPq. No Pré-EAIC, os alunos de iniciação científica têm a 

oportunidade de apresentar seus resumos para uma banca de alunos de pós-graduação, 

que irão avaliar e instruir o acadêmico nos seguintes aspectos: uso do tempo, postura, 

qualidade do material áudio visual utilizado, oratória e conhecimento técnico sobre o tema 

tratado. Já foram realizadas 7 edições desse evento com uma média de 10 alunos 

apresentadores por ano, além dos alunos participantes da palestra inaugural. Em média 3 

bancas, que variam de acordo com a quantidade de alunos inscritos no evento. Cada banca 

permanece em uma sala de aula e os alunos apresentam seu projeto para a mesma, que é 

constituída de profissionais mais próximos de sua área. O evento inicia com uma palestra de 

abertura, abordando temas relacionados à importância da iniciação científica na formação 

acadêmica. Após, começam as apresentações orais dos resumos. Cada sessão de 

apresentação é composta por três acadêmicos de pós-graduação (avaliadores), dois alunos 

de graduação (um moderador e um monitor), o acadêmico de iniciações científicas que irá 

apresentar seu trabalho e ouvintes. O acadêmico possui 15 minutos para a apresentação e 

a banca dispõe de 10 minutos para avaliar o trabalho. As apresentações são divididas em 

sessões, de acordo com o tema objeto de pesquisa, assim como acontece no EAIC. A 

duração do evento depende do número de inscrições deferidas. O intuito é que os 

acadêmicos participantes treinem e corrijam possíveis erros relacionados à apresentação. O 

evento é de suma importância, principalmente para os estudantes ainda não familiarizados 
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com apresentações orais. O Pré-EAIC conta com significativa aprovação entre os 

acadêmicos de iniciações científicas porque reconhecem no evento uma oportunidade de ter 

acompanhamento tutorial da sua apresentação. Os participantes do Pré-EAIC, por já terem 

passado por uma experiência parecida, conseguem que suas apresentações sejam de 

grande qualidade no EAIC. 
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