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CONVITE PARA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A Comissão Organizadora da IX Jornada Acadêmica da Ufopa convida os docentes, 

técnicos e discentes de pós-graduação stricto sensu da instituição e externos para 

participarem do Comitê de Avaliação Científica. O grupo será responsável por avaliar 

os trabalhos submetidos e apresentados no evento. 

A IX Jornada Acadêmica da Ufopa ocorrerá no período de 18 a 23 de outubro de 2021 

com o tema “Desafios do Ensino, Pesquisa e Extensão em tempos de atividades 

remotas”. De forma inteiramente virtual, o evento terá a participação da comunidade 

acadêmica e será aberto ao público. Haverá palestras e mesas redondas transmitidas ao 

vivo pelo Canal oficial da Jornada Acadêmica no Youtube, bem como apresentações 

de trabalho de estudantes de graduação, nas dimensões ensino, pesquisa e extensão, por 

meio de vídeos, podcasts, pôsteres virtuais e sessões virtuais do Google Meet, de acordo 

com as normas de cada subevento.  

A edição 2020-2021 da Jornada Acadêmica englobará os seguintes eventos: VIII 

Seminário de Graduação, X Seminário de Iniciação Científica, VI Salão de Extensão e 

II Fórum de Políticas Estudantis e Ações Afirmativas, além de Seminários Temáticos 

promovidos pelas unidades acadêmicas e Campi Regionais. A submissão de resumos 

deverá ocorrer no período de 02 a 27 de agosto, conforme as normas de cada 

subevento, diretamente no site do evento que será lançado em breve. 

Os interessados em fazer parte do Comitê de Avaliação Científica IX Jornada 

Acadêmica da Ufopa deverão manifestar interesse no período de 20 de julho a 13 de 

agosto, por meio do SIGEventos, indicando os subeventos e as áreas de interesse para 

avaliação, conforme sua formação acadêmica e atuação profissional. A avaliação dos 

resumos ocorrerá no período de 30 de agosto a 10 de setembro, mas o Comitê poderá 

avaliar apresentações de trabalhos durante a realização do evento. Todas as instruções 

para avaliação serão encaminhadas aos avaliadores via e-mail. 

Acesse (AQUI) o Manual de inscrição para o Comitê de Avaliação Científica da IX 

Jornada Acadêmica da Ufopa. 
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https://www.youtube.com/channel/UCgQVqQzismbNnZHau9U6W9A
https://sigeventos.ufopa.edu.br/sigeventos/login.xhtml
https://sigeventos.ufopa.edu.br/sigeventos/verArquivo?idArquivo=406373&key=884d26ce03a339fcf1d18615df2432f6

