VII Feira de Ciências e Tecnologia do Município de Senhor do
Bonfim e do Território de Identidade do Piemonte Norte do
Itapicuru
04 de outubro de 2019

Informes sobre a VII FECITEC

1 - O nome dos autores nas listas de trabalhos aprovados no site da FECITECBONFIM foi abreviado com a finalidade diminuir a quantidade de informação.
Contudo, os nomes de todos os autores estarão no certificado.

2 – São duas listas, uma do Ensino Fundamental e outra do Ensino Médio

3 – A avaliação dos trabalhos foi realizada fora do sistema de avaliação do site,
ou seja, foi realizada de forma manual. Todos os 187 trabalhos submetidos foram
avaliados por dois avaliadores e foram selecionados 68 trabalhos. Desta forma,
o status “trabalho em avaliação” não está correto, pois todos já foram avaliados.
NÃO sairá uma nova lista convocado outros trabalhos.

4 – Em breve, estaremos possibilitando a correção de nomes ou alguma
informação que tenha sido digitada errada no momento da inscrição. Não será
permitida a alteração ou adição de autores no trabalho, apenas correção do
nome do autor. Caso ocorra essa necessidade a comissão organizadora do
Evento deve ser informada.

5 – Está disponível do site do Evento um MODELO DE BANNER para exposição
no dia da apresentação. A confecção do banner seguindo o modelo do Evento
não é obrigatória. Contudo, a utilização do banner seguindo o modelo do Evento
é importante padronização.

6 – A utilização de banner não é obrigatória. No entanto, a presença do mesmo
pode contribuir na avaliação positiva do trabalho.
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no

link:

http://www.fecitecbonfim.com.br/informacoes_submissao.

8 – Outras informações importantes serão divulgadas no site do
Evento. É de responsabilidade do autor acessar a página
periodicamente para se manter informado.

___________________________________________
Presidente da Comissão Organizadora da VII FECITEC-BONFIM

Senhor do Bonfim, 24 de setembro de 2019.

