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Caríssimo(a)s estudantes,
 
Seja bem-vindo(a)s ao IX Encontro Anual de Iniciação Científica e V Encontro
anual de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - EICTI 2020.
Sabemos também que realizar as atividades na pesquisa têm sido, nesse período
que estamos, um desafio para vocês e também aos seus orientadores. Por essa
razão agradecemos sua presença nesse evento que é o maior evento de iniciação
científica, em nossa instituição.
 
Como sabem o EICTI 2020 só pode ocorrer de maneira virtual, em função das
condições impostas pela pandemia e pelo distanciamento social. Sendo virtual há
uma série de desafios (comunicação, limitação técnica, etc.) no qual só podem ser
superados com a cooperação e atenção de todos nós envolvidos. 
 
Para as apresentações virtuais é importante ler atentamente estas orientações e
instruções, pois não seguí-las poderá provocar atrasos, interrupções e dificuldades
a todos os envolvidos durante o evento. Assim, contamos com a sua colaboração e
apoio.
 
Agradecemos por estarem aqui!
 
Comitê Local de Iniciação Científica da Unila (CLIC) e
Comissão Organizadora - EICTI 2020
 

IX Encontro Anual de Iniciação Científica e V Encontro anual de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - EICTI 2020
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É necessário tomar conhecimento das normas do evento, publicadas na página
da PRPPG;
O evento acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2020 no serviço de
comunicação Google Meet. A programação será divulgada em breve no site
do evento.
Para acessar o evento/sessão, o autor-apresentador deve estar logado em
uma conta do Google para que possam ter acesso. Se você ainda não tem uma
conta no Google pode criar uma clicando AQUI.
O link necessário para “entrar” no serviço de comunicação Google Meet em
sua sessão correspondente, será publicado no site do EICTI 2020, previamente
a data do evento. Atenção: é preciso identificar-se com NOME e SOBRENOME
ao solicitar a entrada na sessão.
O monitor responsável pela sessão que terá a responsabilidade de colocar as
apresentações em tela durante o evento. Assim, é imprescindível o ENVIO do
trabalho a ser apresentado (Conforme os Modelo de apresentação formato
pptx (Microsoft Power Point) ou Modelo de apresentação formato odp
(LibreOffice Impress)) por meio do formulário Inscreva disponível neste link até
dia 31/03 às 23h59. Caso contrário, o tempo das sessões poderá sofrer com
problemas técnicos e operacionais!
O autor-apresentador de trabalhos deverá observar as seguintes
obrigações/responsabilidades:

APRESENTAÇÕES (Orientações Gerais e Diretrizes Norteadoras):
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A) Enviar os slides de apresentação dos trabalhos (de três a cinco), conforme
modelo disponibilizado, para a organização do EICTI 2020 por meio do
formulário Inscreva disponível neste link até dia 31/03 às 23h59;

https://portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/encontros-anuais-1/2020/eicti-2020
https://portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/encontros-anuais-1/2020/eicti-2020
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&dsh=S1745738756%3A1600788154359677&gmb=exp&biz=false&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/encontros-anuais-1/2020/Orientadoa.pptx
https://portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/encontros-anuais-1/2020/copy_of_ModelodeapresentaoEICTI2020_Impress_final.odp
https://inscreva.unila.edu.br/events/1408/subscriptions/new
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O autor-apresentador de trabalhos deverá observar as seguintes
obrigações/responsabilidades:

APRESENTAÇÕES (Orientações Gerais e Diretrizes Norteadoras):
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B) É de responsabilidade dos autores-apresentadores acessar o site do
evento e se manter informado sobre todas as questões relacionadas ao EICTI
2020;
C) Acesse, 10 minutos antes, o link de sua sessão de apresentação. Atenção: o
link das sessões será publicado no site do evento e/ou também por e-mail. 
D) Respeitar o tempo de no máximo 10 minutos para a apresentação de seu
trabalho. Observação: esse tempo será cronometrado e poderá sofrer
interrupção por parte do monitor responsável;
E) Os participantes devem evitar o uso de caixas de som do computador ou
acopladas durante a transmissão. Procure sempre utilizar fone de ouvido com
microfone. A caixa de som costuma gerar eco, principalmente para os outros
participantes;
F) Os participantes devem manter seus microfones desligados enquanto o
apresentador fala, evitando ecos e distorções no som. Só ligar o microfone
quando for falar e desligar quando terminar a fala.
G) Durante a apresentação manter a Webcam ligada, em respeito aos
ouvintes e avaliadores.
H) Manter-se o tempo todo presente na sua sessão correspondente.

DINÂMICA DAS SESSÕES DE APRESENTAÇÕES:

A) As apresentações serão organizadas em sessões virtuais, contemplando a
apresentação do trabalho, de no máximo 10 minutos, sequencialmente.
B) Ao final da sessão haverá um período para perguntas e respostas dos
trabalhos apresentados (tempo máximo de 20 minutos).
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DINÂMICA DAS SESSÕES DE APRESENTAÇÕES:
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Apresentação e defesa oral: domínio do assunto; consistência e
clareza da apresentação. (até 2,5 pt.); 
Objetivos e métodos: apresentação dos objetivos da atividade;
coerência na exposição dos meios utilizados e das etapas seguidas
para o desenvolvimento do projeto (até 2,5 pt.) 
Resultados/Conclusões: apresentação dos resultados esperados ou
alcançados; (até 2,5 pt.) 
Aspectos gerais da apresentação: Qualidade visual da apresentação,
alinhamentos, uniformidade, figuras, quadros, tabelas, criatividade,
distribuição e sequência das informações, nome dos autores, oratória,
linguagem utilizada etc (até 2,5 pt.)

C) Durante a apresentação de seu trabalho é importante que a sua Câmera
esteja ligada;
D) Na hipótese de ocorrerem problemas de conexão durante a sessão
(perda da conexão), o(s) avaliador(es) oportunizarão a continuidade da
apresentação, desde que o(a) apresentador(a) retorne a sua conexão em,
no máximo, 05 minutos.
E) Em caso de maior tempo (dos 05 minutos) para o retorno a apresentação
poderá ser alocada ao final da sessão, respeitando o horário limite de
encerramento.
F) O autor-apresentador deverá estar presente na sala de apresentação,
durante todo o período que perdurar a sessão de trabalhos, se ausente não
concorrerá às premiações de destaque.
G) Os critérios avaliados nas apresentações serão: 
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Os certificados de participação serão disponibilizados àqueles que
tiverem se inscrito no SigEventos como “Apresentador de trabalho”,
desde que seja confirmada a sua presença durante todo o período
de duração da sessão de trabalhos.

Dúvidas entrar em contato com a "Divisão de Iniciação Científica"
<iniciacao.pesquisa@unila.edu.br> ou "Comitê Local de Iniciação
Científica - UNILA" <comite.clic@unila.edu.br>.

Bom evento a todos!
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