EDITAL DE SELEÇÃO DE AVALIADORES DOCENTES DA VIII MOSTRA
INTEGRADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, II SALÃO DE PESQUISA E II SALÃO
JOVEM DA UNICNEC
A Comissão Organizadora da VIII Mostra Integrada de Iniciação Científica, II Salão
de Pesquisa e II Salão Jovem da UNICNEC torna pública a abertura de inscrições
para a seleção de professores avaliadores de trabalhos para compor a Comissão
Científica dos eventos.

1. DOS REQUISITOS

Os candidatos que desejarem se inscrever devem preencher os seguintes requisitos:

1.1 Ser professor da UNICNEC ou de IES com aderência na área dos trabalhos que
pretende avaliar.

2. DA INSCRIÇÃO

2.1 O período de inscrições será de 15 de agosto a 31 de agosto de 2017.

2.2 As inscrições serão realizadas através do sistema de inscrição dos eventos:
http://sys2.facos.edu.br/ocs/index.php/mostracientifica/VIIIMIIC.
2.3 No momento do cadastro, assinalar a opção “avaliador” e informar as áreas
temáticas que pretende avaliar.

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO AVALIADOR

3.1 Os avaliadores participantes da Comissão Científica deverão avaliar os resumos
inscritos, seguindo os critérios apresentados no regulamento da Mostra Científica,
Salão de Pesquisa e Salão Jovem.

3.2 Cabem aos avaliadores dos resumos, contribuir com sugestões para a
qualificação da versão final do texto, que será publicada nos anais do evento.

3.3 As avaliações dos resumos devem ser realizadas pelos membros da Comissão
Científica no prazo de sete dias a contar da data do recebimento do e-mail.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 A atividade de avaliador da VIII Mostra Integrada de Iniciação Científica, II Salão
de Pesquisa e II Salão Jovem da UNICNEC é voluntária e, portanto, não será
remunerada.

4.2 Será compromisso do avaliador respeitar as condições de igualdade e
impessoalidade durante a avaliação.

4.3 Os participantes da Comissão serão certificados por sua participação conforme
os dados disponibilizados no ato da inscrição.

4.4 Os avaliadores que se inscreverem para a Comissão Avaliadora serão
convidados a também avaliar os trabalhos aprovados in loco nos dias 23 e 24 de
outubro de 2017.

4.5 Os casos omissos a este regulamento serão avaliados pela Comissão Científica
dos eventos.

Osório, 15 de agosto de 2017.
Comissão Organizadora
Centro Universitário Cenecista de Osório

