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É necessário tomar conhecimento das normas do evento, publicadas na página
da PRPPG.
Os Anais do EICTI 2020 pode ser acessado por meio deste link;
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, os participantes/avaliadores devem estar
logados 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 enviado via e-mail, previamente a data do
evento. Atenção: é preciso identificar-se com NOME e SOBRENOME. 
Os trabalhos que serão apresentados no EICTI 2020, no ano de 2021, foram
desenvolvidos dentro de um contexto de restrição das atividades presenciais,
em função das medidas de manutenção da vida decorrentes da pandemia da
COVID-19. Assim, os avaliadores devem considerar que muitos trabalhos não
foram integralmente desenvolvidos e outros foram adaptados para que fosse
possível a orientação à distância.
O avaliador deverá acessar, previamente, a Programação do Evento e poderá
consultar os resumos submetidos pelo aluno-autor do trabalho nos anais do
evento. O link será disponibilizado a posteriori.
O avaliador deverá entrar 10 (dez) minutos antes do início da sessão de seu
respectivo trabalho. Verifique os horários de avaliação na Programação do
Evento.

Estimadas Avaliadoras e Estimados Avaliadores, 
 
Seguem abaixo orientações gerais e diretrizes norteadoras dos trabalhos:  
 

IX Encontro Anual de Iniciação Científica e V Encontro anual de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - EICTI 2020

https://portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/encontros-anuais-1/2020/eicti-2020
https://portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/encontros-anuais-1/2020/AnaisEICTI2020_V1.2.pdf
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://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
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A avaliação deverá considerar:

O avaliador deverá respeitar os horários estabelecidos pela Programação do
Evento, sendo responsável em avaliar todos os trabalhos das sessões sob sua
responsabilidade.
O avaliador deverá fazer o lançamento das notas (somente números)
imediatamente após a apresentação dos trabalhos e encerramento da sessão.
O lançamento deverá ser feito no seguinte link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYepezhtHDxX4Lnogc3OfBsAj5ef
snSBEx73lvpYq2v8ztMA/viewform.
A organização das sessões se dará inicialmente pela apresentação de todos
trabalhos da sessão e posteriormente pelos questionamentos e considerações.
Os certificados de participação serão disponibilizados ou enviados aos
avaliadores, em até 30 dias após a realização do evento. 
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>.

    A) Apresentação e defesa oral: domínio do assunto; consistência e clareza da
apresentação. (até 2,5 pt.); 
     B) 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.);
 C) Resultados/Conclusões: apresentação dos resultados esperados ou
alcançados; (até 2,5 pt.);
  D) 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.).

Em nome da Unila e de toda equipe envolvida agradecemos seu apoio. 
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