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DOCUMENTOS

IMPORTANTES

EICTI 2020

Regulamento geral

Modelo de resumo

https://portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/encontros-anuais-1/2020/regulamento-eicti-2021-1_clic_final.pdf
https://portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/encontros-anuais-1/2020/ANEXOI_Modeloderesumo_EICTI2021_1.odt


Acesse o SigEventos 

No menu principal  clique em "realizar nova
submissão".

https://sig.unila.edu.br/eventos/interno/menu.xhtml
https://sig.unila.edu.br/eventos/interno/menu.xhtml


Para submeter o trabalho no EICTI
2020 é só clicar no ícone

A página abaixo será apresentada. 

Cabe ao estudante (bolsista ou voluntário) elaborar o resumo
da pesquisa desenvolvida, que será enviado por meio do

SigEventos. 



Dados do
resumo

Dados da
autoria

Arquivo do
trabalho

A submissão compreende 4 passos.

Todas as etapas são obrigatórias para a submissão do resumo no
SigEventos.

Declaração de
direitos autorais



Dados do
resumo

O primeiro passo é preencher os campos
solicitados conforme imagem abaixo.



Dados da
autoria

No segundo passo deve indicar o orientando
(bolsista ou voluntário) como participante

(apresentador de trabalho).



Arquivo do
trabalho

No terceiro passo é necessário anexar o
resumo, conforme normas de formatação
descritas no regulamento do EICTI 2020 e

modelo disponível neste link.

Resumos fora do formato não serão publicados nos
Anais do EICTI 2020.

https://portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/encontros-anuais-1/2020/ANEXOI_Modeloderesumo_EICTI2021_1.odt


Declaração de
direitos autorais

No quarto passo é necessário ler a
mensagem de direitos autorais e clicar no

botão "Submeter", conforme imagem
abaixo.

https://portal.unila.edu.br/eventos/siepe/documentos


Na página inicial do SigEventos acesse o
menu "Inscrições"      "Realizar uma nova

inscrição".

Após a submissão do resumo é necessário
que o(a) orientando(a) se inscreva como
apresentador de trabalho no EICTI 2020.

Para isso siga as orientações abaixo.



Na tela seguinte serão apresentados os
eventos com inscrições abertas. 

Assim no EICTI 2020 é necessário clicar
no botão      para se inscrever como

Apresentador de trabalho.



Nesta página selecione a opção
"Apresentador de trabalho" e clique em
"Inscrever-se", conforme imagem abaixo.



Somente receberá certificado
de apresentador de trabalho no
EICTI 2020, o orientando que se
inscrever  nesta condição, por
meio do SigEventos, conforme

instruções acima.



PRONTO!
Agora é só acompanhar as novas

orientações na página do EICTI 2020 e
nos meios de comunicação institucional.

Comissão organizadora - EICTI 2020

EICTI 2020

iniciacao.pesquisa@unila.edu.br

https://portal.unila.edu.br/eventos/siepe

