
INSTRUÇÕES PARA:

• SUBMISSÃO DE RESUMOS CLASSIFICADOS NA PLATAFORMA 

CIENTÍFICA

• APRESENTAÇÕES SÍNCRONAS

• APRESENTAÇÕES ASSÍNCRONAS (GRAVAÇÃO E ENVIO DE 

LINK DA APRESENTAÇÃO)

• INSCRIÇÃO NA 7ª SICTEG



INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS CLASSIFICADOS NA PLATAFORMA 

CIENTÍFICA

1) Realizar cadastro na Plataforma EVEN3 (https://www.even3.com.br/cadastro/);

2) Acessar o link de inscrição no evento (https://www.even3.com.br/xjdicevmdcet2021/);

3) Escolher a comunidade a qual pertence (interna ou externa a Unitins);

4) Preencher nome completo e e-mail;

5) Confirmar inscrição;

6) Clicar no campo “realizar submissão”;

7) Submeta o mesmo arquivo (em PDF) nos campos “Trabalho identificado” e “Trabalho não identificado”.

8) Inclua todos os autores do resumo na aba de submissão para que sejam gerados os certificados de

participação na jornada (voce irá precisar do nome e e-mail de todos eles). OBS.: Todos os autores

precisam se inscrever na plataforma EVEN3 e no evento para que a submissão seja concluída.

https://www.even3.com.br/cadastro/
https://www.even3.com.br/xjdicevmdcet2021/




Pronto! Concluir a submissão..



INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÕES SÍNCRONAS

1) O template do POWER POINT está disponibilizado na página da Unitins em

(https://www.unitins.br/Concursos/download/arquivos/[637671222724999969]TemplateXXVIII_JICeV

_MCT1.pptx)

2) Quando bolsista dos programas PIBIC ou PIBITI ou voluntário do programa PIVIC, o autor deverá

explicitar sua condição na página de apresentação, garantindo a identificação do órgão de fomento

da bolsa quando o mesmo for bolsista (PIBIC ou PIBITI) ou voluntário (PIVIC). Ex. Bolsista

PIBIC/Unitins, Bolsista PIBIC/CNPq.

3) A gravação deverá durar entre 8 e 10 minutos, estando sujeita à penalidade na pontuação caso não

respeitem o limite de tempo.

4) O autor responsável pela apresentação deverá estar presente na sala virtual e horário

disponibilizados pela Comissão Organizadora da XXVII JIC e V MCT da Unitins.

Sugere-se nova leitura do item 5 do edital de submissão de trabalhos da XXVIII JIC e V MCT.

https://www.unitins.br/Concursos/download/arquivos/%5b637671222724999969%5dTemplateXXVIII_JICeV_MCT1.pptx


INSTRUÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ASSÍNCRONAS

O template do POWER POINT está disponibilizado na página da Unitins em

(https://www.unitins.br/Concursos/download/arquivos/[637671222724999969]TemplateXXVIII_JICeV_MCT

1.pptx)

1) O autor deverá explicitar sua condição de bolsista ou voluntário na página de apresentação, garantindo

a identificação do órgão de fomento da bolsa quando o mesmo for bolsista (PIBIC ou PIBITI) ou

voluntário (PIVIC). Ex. Bolsista PIBIC/Unitins, Bolsista PIBIC/CNPq.

2) A gravação deverá durar entre 8 e 10 minutos, estando sujeita à penalidade na pontuação caso não

respeitem o limite de tempo.

3) Sugestões para gravação da apresentação são as ferramentas: Google Meet e Zoom.

4) O vídeo deverá ser gravado preferencialmente na horizontal (quando feito em celular).

5) O vídeo deverá conter, inicialmente, a apresentação visual do primeiro autor informando seu nome e

dos demais autores e por fim, o título do trabalho.

6) Após a apresentação inicial, o autor deverá prosseguir com a narração auxiliada com os slides

elaborados no POWER POINT, conforme modelo.

https://www.unitins.br/Concursos/download/arquivos/%5b637671222724999969%5dTemplateXXVIII_JICeV_MCT1.pptx


INSTRUÇÕES PARA ‘UPLOAD’ NO YOUTUBE E ENVIO DE LINK DE APRESENTAÇÕES 

ASSÍNCRONAS

Para realizar o ‘upload’ da gravação da apresentação no YOUTUBE:

1. Faça login no YouTube com um nome de usuário vinculado à sua conta de parceiro do YouTube.

2. Clique no link “Enviar vídeo” para upload na parte superior da página.

3. Selecione o vídeo que você quer enviar (o arquivo deverá estar armazenado no seu Google Drive).

4. Enquanto o YouTube faz o upload do arquivo de vídeo, será exibida a página Editar detalhes do vídeo.

Você também precisará incluir o título (INSERIR O TÍTULO DO TRABALHO CIENTÍFICO) e a

descrição do vídeo (TRABALHO APRESENTADO NA XXVIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E

TECNOLÓGICA E V MOSTRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UNITINS).

5. Concluir o upload.

6. Copiar o link gerado pelo YOUTUBE para acesso ao vídeo.

7. Encaminhar o link gerado pelo YOUTUBE para os e-mails insertsolucoesweb@gmail.com e

jornadapibic@unitins.br até a data de 19 de outubro de 2021.

8. No assunto do e-mail informar UNITINS + TÍTULO DO TRABALHO. No corpo do e-mail colar o link do 

YOUTUBE.

mailto:insertsolucoesweb@gmail.com
mailto:jornadapibic@unitins.br


Aqui já se encontra o link do vídeo que deverá ser enviado
(é necessário concluir o upload para que o vídeo esteja na web)



O PRAZO PARA ENVIO DA VERSÃO FINAL DOS 

RESUMOS NA PLATAFORMA EVEN3 E PARA O 

ENVIO DO LINK DO YOUTUBE DA 

APRESENTAÇÃO PARA OS E-MAILS 

INDICADOS É 

19/10/2021 (Terça-feira)



A jornada científica da Unitins é parte da programação da 7ª

SICTEG-On.

Para ter acesso, como expectador, à todas as atividades

previstas para o evento (jornadas científicas, palestras, mesas

redondas, minicursos, mostras culturais, torneios, etc.) é

necessário realizar sua inscrição.



INSCRIÇÃO NO EVENTO 7ª SICTEG-ON 

Para realizar inscrição no evento 7ª SICTEG-

On acessar o link (https://sicteg.4.events/);

• A inscrição nesse evento permite acesso a

toda programação. Não é necessário

inscrever-se individualmente para participar

como ouvinte em palestras, minicursos,

mesas redondas, hub de inovação, jornadas

científicas ou na Gamezone;

• A plataforma estará liberada para acesso à

programação no dia 20/10/2021.

• É necessário participar de no mínimo 6

atividades da 7ª SICTEG-On para receber o

certificado de participação no evento.

https://sicteg.4.events/

