Prezadas e Prezados Docentes:
Orientadores(as) de Projetos de Iniciação Científica, Extensão e Cultura 2020-2021,
Como é de conhecimento, entre os dias 3 e 10/11, a Unespar realizará o II SIPEC - Seminário de Integração:
Pesquisa, Extensão, Cultura e Inovação Tecnológica, que congrega o VII EAIC – Encontro Anual de Iniciação
Científica – e o IV EAEX - Encontro Anual de Extensão e Cultura.
Dadas as condições, neste ano, o evento será todo online, contando com: mesa redonda de abertura; uma
palestra, três minicursos e as apresentações de resultados de projetos, com as seguintes atividades sendo
transmitidas pelo canal da Unespar no youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC0gFyQIW09Oh_Q02jZqT6Qw
▪
▪
▪
▪
▪

Abertura – mesa redonda: 3/11 – 19h.
Minicurso Nas tessituras do texto acadêmico: do projeto ao artigo científico: 4/11 – 19h.
Palestra Arte, cultura e Cidadania: 5/11 – 19h. Link de acesso:
Minicurso Método e metodologia de pesquisa científica: 9/11 – 13h30.
Minicurso Internacionalização universitária e as interfaces com pesquisa, extensão e cultura: 10/11
– 8h30.

As apresentações de trabalhos serão realizadas por salas do meet, cujos links serão disponibilizados 30min
antes do horário previsto para o início de cada sala. Chamamos a atenção para que fiquem atentos à
especificação de sua sala e sessão, conforme consta no ensalamento, para ter acesso à sala do meet, na qual será
apresentado seu trabalho. Os endereços para consultar os links são: https://sipec.unespar.edu.br/
Seguindo o estabelecido nos editais dos Programas, todos os anos, indicamos que docentes orientadores
acompanhem as apresentações de trabalho de seus acadêmicos orientados, especialmente, devido a possíveis
imprevisões e dificuldades com acesso à internet, compartilhamento de slides, apresentação remota, entre outros
fatores, reforçamos esta indicação, orientando que todos os docentes participem das apresentações de seus
estudantes. Nesse sentido, solicitamos a gentileza de acessarem o ensalamento e verificarem os respectivos
dias/horários das apresentações, confirmando com seus orientandos a participação.
Abaixo, registramos algumas orientações:
- Cada comunicação terá o tempo máximo de 10min + 5min para o debate.
- Há um modelo de slides padrão do evento, disponível na página do SIPEC, que deve ser usado/seguido por
todos.
- O acesso às salas de apresentação pode ser realizado via celular ou computador. É importante certificar-se de
que o aparelho utilizado tem bateria suficiente.
- Quando os apresentadores ingressarem, receberão a orientação para já testem o compartilhamento de tela com
o material da apresentação.
- Um local bem iluminado e sem luz forte ao fundo contribui para a qualidade da imagem/apresentação.
- Não é necessário utilizar câmera ou microfone especial, as embutidas nos celulares e computadores geralmente
são suficientes.
- Se possível, conectar a internet por cabo e não wi-fi (pode evitar possíveis oscilações no sinal).
- Áudio e câmera deverão ser ativados apenas no momento de cada apresentação/fala.
Ratificamos o convite para participar das atividades e, também, sugerimos que compartilhem a divulgação do
evento junto a seus contatos e estudantes.
Quaisquer dúvidas, orientamos que entre em contato com a coordenação de Iniciação Científica ou Divisão de
Extensão e Cultura de seu campus.
Cordialmente, Comissão Organizadora

