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NOTA TÉCNICA N° 04/2020/COORD-DP - PROPESP/UFAM

 

 

Considerando  NOTA TÉCNICA 003/2020 – COORD-DP/DPesq/PROPESP/UFAM

Considerando as dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), esta PROPESP emite
a NOTA TÉCNICA 004/2020 – COORD-DP/DPesq/PROPESP/UFAM, com as seguintes informações:

 

O  XXIX  Congresso de Iniciação Cien�fica (CONIC) será realizado via Web Conferência nos dias 09, 10 e
11/12/2020.

Serão apresentados o total de 200 trabalhos, sendo: 

1. Apresentação de 150 trabalhos selecionados pelos Comitês Cien�ficos considerando:

     a) a data de primeira submissão do Relatório Final, até o dia 30/09/2020;

     b) a nota e parecer de avaliação dos Relatórios Finais em primeira submissão;

     c) reavaliações de eventuais distorções.

2. Apresentação de 50 trabalhos para pesquisadores do PIBIC 2019 ou edições anteriores, subme�dos junto
à plataforma do evento (h�ps://www.even3.com.br/XXIXCONIC) e selecionados por ordem de inscrição, com
a obrigatoriedade de submissão do resumo;

3. Os projetos selecionados pelos Comitês Cien�ficos estarão automa�camente inscritos no evento;

4. As apresentações serão realizadas via web conferência por meio de link disponibilizado pela Plataforma
Even3 (h�ps://www.even3.com.br/XXIXCONIC);

5. Os comitês cien�ficos farão uma apresentação cada um de até 60 min, expondo o contexto da iniciação
cien�fica e da pesquisa na área de conhecimento e local;  

 

Os trabalhos serão apresentados em formato de vídeo, a ser produzido pelo discente e orientador,
atendendo aos seguintes critérios:

 1. Duração de 5 minutos de gravação;

 2. Poderá ser produzido pelo Power Point ou Equivalente, ou gravação pelo celular a depender da
cria�vidade dos pesquisadores;

 3. Os vídeos deverão ser enviado à PROPESP, através de link do vídeo subme�do no Youtube.

 

Os resumos dos relatórios finais  farão parte do livro Anais do XXIX CONIC

1. Serão considerados para fins de publicação os Resumos Finais cadastrados no Ecampus até o dia
30/09/2020;

 

A programação do XXIX CONIC será divulgada por meio eletrônico (WEB, Email e Facebook)



 

 

 

 

 

Manaus, 03 de novembro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Jamal da Silva Chaar, Diretor, em 16/11/2020, às 14:02,
conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0352707 e o
código CRC 1A3DAD26.
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