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Chamada Pública nº 02/2021/COPES/CINTTEC/POSGRAP/UFS
31º Encontro de Iniciação Científica - EIC

13º Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - EIDTI
22 a 23 de novembro de 2021

ANEXO V

Orientações para publicação dos trabalhos no EIC - PIBIC 20/21 no perfil da COPES no Instagram - @copes_ufs

1. OBJETIVO: Permitir que bolsistas PIBIC e PICVOL que não apresentarão suas pesquisas oralmente no 31º EIC possam

divulgá-las através de uma foto ou vídeo, com duração máxima de 60 segundos, no perfil da COPES no Instagram.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

Para participar dessa forma de divulgação das pesquisas, o estudante deve:

a. Ter participado como bolsista remunerado ou voluntário do PIBIC 2020/2021 da UFS;

b. Ter enviado o relatório final;

c. Ter tido aprovação no relatório final;

d. Ter anuência de seu orientador para a divulgação da foto ou vídeo.

2.1 Será aceito apenas o envio de uma foto ou um vídeo por estudante.

3. ENVIO DOS TRABALHOS

As fotos e vídeos deverão ser publicados no período de 22 a 26 de novembro de 2021.

a. O estudante deverá publicar a foto ou vídeo de sua pesquisa em seu perfil no Instagram e, obrigatoriamente, marcar/mencionar

o perfil da COPES - @copes_ufs;

b. Em suas configurações, o perfil do estudante no Instagram não deve estar como “conta privada” e deve “permitir que outros

compartilhem novamente”;

c. Na descrição da foto ou vídeo, devem constar:

i.título do plano de trabalho;

ii.nome do estudante;

iii.nome do orientador;

iv.grande área de conhecimento;

v.curso do estudante.

d. No caso dos vídeos, com duração máxima de 60 segundos, é possível usar a ferramenta “Reels”;

e. O uso da criatividade é muito bem-vindo.

Obs.: Essa publicação não é obrigatória, é uma forma de participação dos estudantes e orientadores durante o 31º EIC.
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