XXII Jornada de Iniciação Científica

Informamos que a XXII Jornada de IC é uma das atividades do III Encontro Integrado de
Ensino, Pesquisa e Extensão (ENINEPE), que será realizado no período de 16 a 18/10/2018. Os
bolsistas e voluntários do Programa de Iniciação Científica da UNEB, Edital 013/2017, que
submeteram

o

resumo,

através

do

SonIC,

deverão

realizar

inscrição

no

site:

http://www.sge.uneb.br, credenciando a participação em todas as atividades do III ENINEPE.

Normas Resumo XXII Jornada de IC
Todos os bolsistas e voluntários, em conjunto com o orientador, período 2017/2018, devem
submeter o resumo, através do SonIC, conforme Edital Nº013/2017. O envio do Resumo
confirma a inscrição do bolsista/voluntário e seu orientador.
Cada Bolsista (CNPq, PICIN e FAPESB) fará uma apresentação oral de 10 minutos sobre as
ações desenvolvidas e descritas no plano de atividades e no resumo. As apresentações serão
seguidas de 5 minutos de arguição.
Cada Voluntário fará uma apresentação com pôster de 10 minutos sobre as ações
desenvolvidas e descritas no plano de atividades e no resumo. As apresentações serão seguidas
de 5 minutos de arguição.
As grades de horários das apresentações serão disponibilizadas no SonIC e durante o evento na
porta de cada sala e site do III ENINEPE (http://www.sge.uneb.br).
Os BOLSISTAS apresentarão na forma oral, no formato de seminário, em salas definidas por
área de conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências Humanas, Ciências Biológicas, Ciências
Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde, Linguística Letras e Artes e Ciências Exatas e da Terra,
durante o período matutino de 08h:30min até 12h e vespertino das 14h:30min às 18h. Será
disponibilizado ao bolsista um projetor multimídia e computador com pacote Microsoft Office para
sua apresentação.
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Os VOLUNTÁRIOS apresentarão na forma de pôster, em local definido por área de
conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências Humanas, Ciências Biológicas, Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências da Saúde, Linguística Letras e Artes e Ciências Exatas e da Terra, durante o
período de 13h até 14h:20min. A PPG é responsável pela impressão do banner (observar no
SonIC a data limite para envio do arquivo para impressão).

Orientações para o Banner:
 Tamanho do pôster: 80cm de largura x 120cm de altura, com cordão para pendurar.
 O tamanho da fonte deverá permitir a leitura a, pelo menos, um metro de distância (o
pôster é uma apresentação visual do trabalho).
 Descreva as principais informações do trabalho, conforme o resumo submetido no
SonIC, podendo acrescentar figuras, fotos, tabelas e outros recursos gráficos. Não há
limite definido para cada campo.
Os bolsistas e voluntários serão avaliados pelos Comitês de Iniciação Científica: Interno e
Externo, através do Barema de Avaliação apropriado e estarão concorrendo a prêmios oferecidos
pela UNEB/PPG.
Não haverá remanejamento de data, local e/ou horário, após publicação de programação.
Maiores informações entrar em contato com a Subgerência da IC através do número (71)
3406.4616 ou pelo e-mail programaic@uneb.br

