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29º ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EIC 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

DA ENTREGA DOS SLIDES 

 Período de entrega dos slides: 15 a 22/10/2019 

 FORMATO: em conformidade ao modelo disponibilizado pela COPES - ANEXO V da 

Chamada Pública (http://pesquisapos.ufs.br/pagina/21726-29-encontro-de-iniciacao-

cientifica) 

 NUMERO DE SLIDES: 

 Pôster Digital – até 10 (dez)  

 Comunicação Oral – ilimitado 

 LOCAL DE ENTREGA: Nos respectivos campi de apresentação (ANEXO III – 

(http://pesquisapos.ufs.br/pagina/21726-29-encontro-de-iniciacao-cientifica) 

Caso o autor do trabalho selecionado para apresentação em comunicação oral seja de um dos 

campi do interior, este poderá entregar os slides no respectivo campus de lotação. Caso haja 

impedimento para o autor entregar o seu arquivo, outra pessoa poderá efetuar a entrega, desde 

que informe o nome completo do autor e do orientador e a área de apresentação; 

Não será permitida a substituição de slides no dia da apresentação, tanto para pôster digital 

quanto comunicação oral; 

 

DAS APRESENTAÇÕES  

 Data e local das apresentações: ANEXO IV – Cronograma das apresentações dos trabalhos 

(http://pesquisapos.ufs.br/pagina/21726-29-encontro-de-iniciacao-cientifica) 

 Os trabalhos aprovados na modalidade Pôster Digital serão apresentados nos campi de 

lotação dos orientadores, e na modalidade Comunicação Oral no Campus de São 

Cristóvão; 

 Discentes/autores e orientadores, da apresentação em pôster digital e comunicação oral, 

deverão chegar com antecedência de 10 minutos do início da SESSÃO e permanecer na 

sala até o final das apresentações, exceto o orientador que tiver discentes nas duas 

apresentações (Pôster e Oral); 

 O trabalho poderá ser apresentado pelo coautor desde que esteja cadastrado no resumo 

e a apresentação seja na modalidade pôster digital. Para tanto, deverá apresentar ao 

monitor da sessão, a autorização do orientador, por ofício assinado, informando o nome 

do apresentador e a justificativa da impossibilidade da apresentação do autor principal; 

 Não será permitida a substituição de slides no dia da apresentação, tanto para pôster 

digital quanto comunicação oral; 

 

Demais informações acessar a Chamada Pública nº 04/2019 COPES/CINTTEC/UFS/ POSGRAP. 
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