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Atenção!

As atividades ao vivo acontecerão em data e horário específicos
e as atividades gravadas estarão disponíveis na playlist da unidade no canal de transmissão.

https://www.youtube.com/user/unbtv


Programação: Decanato de Pós-Graduação (DPG/UnB)

MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA- Área de Artes e Humanidades

Descrição: Em cada um dos dias elencados serão apresentados cinco trabalhos por área de
conhecimento. Os trabalhos serão gravados na forma de vídeo pelos autores e apresentados no
evento. Cada apresentação terá um tempo máximo de 10 minutos. Ao final da apresentação, uma
banca de dois professores terá cinco minutos para fazer os comentários e dirigir uma pergunta ao
apresentador, que estará presente na plataforma e responderá a questão ao vivo. Ao final das
apresentações de cada área, a banca composta por dois professores fará a escolha do melhor
trabalho daquela área, mediante análise de critérios estabelecidos previamente e de conhecimento
de todos os apresentadores. O resultado da premiação será divulgado dia 23/09 após as
apresentações da área de exatas e tecnológicas. Os trabalhos premiados (o melhor) em cada área do
conhecimento terão direito a certificado expedido pela Semana Universitária/ProIC.

Horário: 9h

Dia: 22/09/2020

Formato: Transmissão AoVivo



Programação: Decanato de Pós-Graduação (DPG/UnB)

MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA- Área de Saúde e Vida

Descrição: Em cada um dos dias elencados serão apresentados cinco trabalhos por área de
conhecimento. Os trabalhos serão gravados na forma de vídeo pelos autores e apresentados no
evento. Cada apresentação terá um tempo máximo de 10 minutos. Ao final da apresentação, uma
banca de dois professores terá cinco minutos para fazer os comentários e dirigir uma pergunta ao
apresentador, que estará presente na plataforma e responderá a questão ao vivo. Ao final das
apresentações de cada área, a banca composta por dois professores fará a escolha do melhor
trabalho daquela área, mediante análise de critérios estabelecidos previamente e de conhecimento
de todos os apresentadores. O resultado da premiação será divulgado dia 23/09 após as
apresentações da área de exatas e tecnológicas. Os trabalhos premiados (o melhor) em cada área
do conhecimento terão direito a certificado expedido pela Semana Universitária/ProIC.

Horário: 15h

Dia: 22/09/2020

Formato: Transmissão AoVivo



Programação: Decanato de Pós-Graduação (DPG/UnB)

MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA- Área de Exatas e Tecnológicas

Descrição: Em cada um dos dias elencados serão apresentados cinco trabalhos por área de
conhecimento. Os trabalhos serão gravados na forma de vídeo pelos autores e apresentados no
evento. Cada apresentação terá um tempo máximo de 10 minutos. Ao final da apresentação, uma
banca de dois professores terá cinco minutos para fazer os comentários e dirigir uma pergunta ao
apresentador, que estará presente na plataforma e responderá a questão ao vivo. Ao final das
apresentações de cada área, a banca composta por dois professores fará a escolha do melhor
trabalho daquela área, mediante análise de critérios estabelecidos previamente e de conhecimento de
todos os apresentadores. O resultado da premiação será divulgado dia 23/09 após as apresentações
da área de exatas e tecnológicas. Os trabalhos premiados (o melhor) em cada área do conhecimento
terão direito a certificado expedido pela Semana Universitária/ProIC.

Horário: 09h

Dia: 23/09/2020

Formato: Transmissão AoVivo


