
 
 

 

 

Prezado(a) Apresentador(a), 

 

14/12/2020, inicia-se em ambiente virtual o XXIX EAIC - Encontro Anual de Iniciação Científica 

e VI EAIC JR - Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior, sediado pela UEPG, para a divulgação 

dos trabalhos desenvolvidos no Programa de Iniciação Científica, onde será vivenciado um momento 

de muito conhecimento, aprendizado e troca de experiências científicas.  

Este ano, teremos um evento muito diferente em relação à forma como estávamos habituados, 

com muitas novidades e, também, com alguns desafios. Todos nós precisamos nos reinventar, 

aprender coisas novas, ter ideias inovadoras e estar abertos a novas experiências. 

Considerando a proximidade do evento, encaminhamos algumas informações: 

1. Instale, por favor, o aplicativo Google Meet em seu celular ou notebook previamente, para 

que possa acessar os links das salas das sessões de apresentação de trabalhos. 

2. A solenidade de abertura, 14/12/2020, inicia-se às 14:00 horas, e em seguida a Palestra 

ministrada pelo Dr. Jamil Assreuy com título “Fazendo Ciência e sendo um Cientista”, 

transmitida via YouTube pelo link http://u.uepg.br/bebs 

3. O ensalamento e link de acesso a sessão que irá participar está disponível na página do 

EAIC (https://siseve.apps.uepg.br/pt_BR/eaic2020/ensalamento). Para acesso às salas de 

apresentação, utilize o aplicativo Google Meet. 

4. Para acessar a sala/sessão deverá utilizar seu e-mail/login com o domínio da UEPG. Caso 

você seja externo a UEPG ou do EAIC JR, solicitamos que acesse a partir do e-mail que 

realizou a inscrição. Orientamos ainda que o e-mail que irá realizar o login esteja com seu 

nome completo para não gerar dúvidas. 

5. Os apresentadores dos trabalhos deverão acessar a sala virtual com 05 minutos de 

antecedência e permanecer durante todo o período da sessão de sua apresentação. A 

sala do meet será aberta 5 minutos de antecedência, portanto orientamos que entre no link 

da sessão para confirmar a presença e testar a câmera e o microfone. Sua ausência na 

sessão, implicará na perda do direito da apresentação. 

6. É obrigatória a presença do(a) autor(a) principal e de seu(ua) orientador(a) durante toda a 

sessão do seu ensalamento.  

7. O vídeo da sua apresentação somente será exibido, mediante sua presença na sessão. 

8. A sessão será aberta pelos coordenadores de sessão com as orientações iniciais, após irão 

realizar a conferência da presença de todos os apresentadores da sessão. Neste momento 

solicitamos que você esteja com a câmera e microfone ligados; 

9. Após, os coordenadores iniciarão a exibição dos vídeos das apresentações dos trabalhos 

conforme ordem constante no ensalamento da sessão 

(https://siseve.apps.uepg.br/pt_BR/eaic2020/ensalamento). 

http://u.uepg.br/bebs
https://siseve.apps.uepg.br/pt_BR/eaic2020/ensalamento
https://siseve.apps.uepg.br/pt_BR/eaic2020/ensalamento


 
 

 

 

10. A arguição dos trabalhos ocorrerá após a exibição de todos os trabalhos programados na 

sessão. Cada apresentador(a) terá tempo estimado de 5 (cinco) minutos; 

11. Durante a arguição do seu trabalho, você deverá estar com a câmera e microfone ligados; 

12. Na palestra de abertura, nas salas/sessões e encerramento, haverá controle de presença, 

para emissão do certificado. Durante as atividades os coordenadores e monitores estarão 

orientando para o registro da presença. Deverá permanecer até o final da sessão, palestra 

ou encerramento. 

13. É obrigatória a presença do autor principal e de seu orientador em toda sessão de 

apresentação de trabalhos. O vídeo submetido ao evento será exibido, e ao final da 

exibição uma banca fará arguição de 5 (cinco) minutos. 

14. Os certificados de apresentação estarão disponíveis on-line na página do EAIC 

(www.eaic.uepg.br) a partir de 18 de dezembro de 2020. 

Sua presença é de grande importância para o EAIC, bem como, para a manutenção do 

financiamento da Iniciação Científica da UEPG. 

 Contamos com sua valiosa presença para o sucesso do XXIX EAIC e VI EAIC JR. 

 Desejamos a todos um excelente evento! 

 

 

 

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora 

XXIX EAIC e VI EAIC Jr – UEPG 

Dezembro/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO – XXIX EAIC E VI EAIC JÚNIOR – 2020 

ON-LINE 

Link de Acesso: https://meet.apps.uepg.br/eaic/ 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

14/12/2020 

10:00h às 11:45h Apresentação de Trabalhos 

14:00h Solenidade de Abertura do XXIX EAIC e VI EAIC JR 

14:20h 

Palestra “Fazendo Ciência e sendo um Cientista” 

Prof. Dr. Jamil Assreuy 

Docente do Departamento de Farmacologia da Universidade 

Federal de Santa Catarina. 

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1ª. 

16:30h às 18:15h Apresentação de Trabalhos 

15/12/2020 

10:00h às 11:45h Apresentação de Trabalhos 

14:00h às 15:45h Apresentação de Trabalhos 

16:00h às 17:45h Apresentação de Trabalhos 

16/12/2020 

10:00h às 11:45h Apresentação de Trabalhos 

14:00h às 15:45h Apresentação de Trabalhos 

16:00h Solenidade Encerramento e Premiação Iniciação Científica  

 

 

https://meet.apps.uepg.br/eaic/

