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IX CICTED
1. Período de Inscrição:
• Início das inscrições: 06/08/2020
• Término das inscrições: 18/09/2020 até às 23h59
2. Categorias:
• ENIC - Encontro de Iniciação Científica
• MPG - Mostra de Pós-graduação
• PP&I - Projeto de Pesquisa e Inovação
3. Não serão aceitos trabalhos por outro meio que não seja inscrição on-line pelo
site

do

congresso

https://unitau.br/cicted,

aba

inscrições,

link:

cicted.com.br/cicted;
4. Todos os autores deverão estar “ciente e de acordo” com o (Termo de Aceite)
disponível no ato da inscrição;
5. Os trabalhos inscritos deverão atender ao (Regulamento de Inscrição). Trabalhos
inscritos fora do regulamento não serão avaliados pela Comissão Científica;
6. A inscrição do trabalho não caracteriza imediata participação no evento;
7. O link para o Vídeo de apresentação do trabalho deverá ser submetido
juntamente com o resumo no ato da inscrição;
8. Após inscrição, os resumos serão avaliados pela Comissão Científica e, se
aprovados, terão o link do vídeo de apresentação disponibilizado no aplicativo e site
do CICTED para apreciação e atribuição de notas (0 a 10);

9. Somente terá direito ao certificado de participação, aqueles que tiverem
efetivamente seu trabalho aprovado e apresentado;
10. Os certificados de participação e premiação estarão disponíveis para impressão,
no site do Congresso, após 30 (trinta) dias – 24/11/20;
11. Não será emitido qualquer declaração além do certificado de participação e
certificado para os trabalhos premiados;
12. A organização do CICTED não emitirá pareceres e justificativas para a não
aprovação de trabalhos inscritos;
13. Haverá certificado conferido aos trabalhos premiados (Premiação) de cada
categoria, selecionados segundo avaliação pelo aplicativo ou site do CICTED (Normas
para Avaliação dos trabalhos);
14. A Comissão Organizadora do evento tem autonomia na tomada de decisão,
logo, resultados não são passíveis de discussão e/ou reconsideração;
15. Autores do trabalho autorizam a Universidade de Taubaté a publicar foto e/ou
resumo do mesmo em qualquer meio ou via de divulgação nacional e internacional,
não cabendo qualquer direito autoral ou sobre o uso de imagem;
16. A lista de trabalhos aprovados estará disponível no site do congresso a partir de
09/10/20.
17. Os trabalhos aprovados estarão disponíveis para apreciação durante os dias: 21,
22 e 23 de outubro de 2020.
18. As palestras também serão disponibilizadas na forma de Vídeo e estarão
disponíveis até a data de encerramento do evento. Informações sobre cadastro,
acesso e certificado acesse aba PALESTRAS.

TERMO DE ACEITE
Por intermédio do presente termo, acadêmico(s), pós-graduando(s) e orientador(es)
ao requerer a inscrição no IX CICTED – Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia
e Desenvolvimento da Universidade de Taubaté, compromete(m)-se a aceitar(em) as
seguintes diretrizes e regras do Congresso:
•

Ter total responsabilidade pelas informações cadastradas no sistema no ato

da inscrição como nome, modalidade (ENIC, MPG, PP&I), e-mail, número de
documentos, e demais itens;
•

Uma vez realizada a inscrição, os dados supracitados não poderão ser

alterados, e ficará o responsável ciente de que tais erros comprometerão a
avaliação do trabalho, a participação no evento e a emissão de certificados;
•

O participante tem ciência das datas do evento, normas do congresso e não

poderá solicitar alteração. Por outro lado, terá a Comissão Organizadora a
discricionariedade de alterar datas anteriormente estipuladas diante de fatos
alheios à vontade da Comissão;
•

Fica vetado o questionamento de reprovação de resumo, visto que a

Comissão Cientifica do evento tem autonomia científica, pedagógica e
administrativa de decisão para tal desiderato;
•

Emissão de certificados, anais e demais informações relacionadas ao CICTED

deverão ser acompanhados pelo site do evento;
•

Quaisquer situações omissas, não previstas por este Termo, bem como

quaisquer dúvidas relacionadas à interpretação de suas disposições, serão

analisadas e julgadas pela Comissão Organizadora, não sendo passíveis de
questionamentos e/ou recursos.

REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO
1. Não será permitida alteração das informações cadastradas no sistema após a
inscrição;
2. O resumo enviado não poderá ser substituído;
3. O autor cadastrado será o responsável pela apresentação do trabalho, não será
permitida a troca do apresentador(a);
4. O título utilizado na apresentação do trabalho deve ser o mesmo utilizado na
inscrição;
5. Os certificados serão emitidos com as informações cadastradas no momento da
submissão, não sendo possível quaisquer alterações posteriores;
6. O resumo deve seguir impreterivelmente as instruções (Modelo de resumo / Vídeo:
Resumo de Congresso);
7. A apresentação será realizada sob a forma de vídeo, em seguida, o Vídeo deverá
ser postado na plataforma YouTube, configurado para link NÃO LISTADO, e o link do
vídeo enviado no ato da inscrição do trabalho.
*Não há necessidade de confecção de pôster para apresentação do trabalho, exceto para
aquele que já o possua. A apresentação poderá ser realizada com software específico
para edição, o qual permite que sua imagem seja inserida na tela do computador para
gravação do vídeo, ou gravação (câmera ou celular) que permita sua imagem junto ao
pôster ou tela do computador.
8. Os trabalhos inscritos deverão atender a princípios éticos e legais aplicáveis.
9. Trabalhos de REVISÃO DE LITERATURA deverão deixar explícito no título esta
informação.

PREMIAÇÃO
1. O anúncio dos trabalhos premiados (1º, 2º e 3º lugares de cada categoria) será
divulgado pela Comissão Organizadora do CICTED, através do site do Congresso
e redes sociais no dia 24/10/20;
2. Os certificados de premiação estarão disponíveis para impressão, no site do
Congresso, após 30 (trinta) dias da divulgação da premiação.

NORMAS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
1. A avaliação dos vídeos de apresentações dos trabalhos será realizada por
todos aqueles que acessarem e se cadastrarem (via aplicativo ou site do CICTED);
2. O avaliador poderá atribuir somente uma nota para cada trabalho avaliado;
3. Autores e orientadores não poderão avaliar (atribuir nota) para o seu próprio
trabalho;
4. As notas (de 0 a 10) serão contabilizadas por meio de uma fórmula matemática
(média aritmética ponderada) considerando peso diferenciado entre público
geral, alunos e professores;
5. O resultado será divulgado no dia 24/10/20;
6. Para preservar os congressistas, não será apresentada a nota final, somente a
classificação (1º, 2º e 3º lugar).

COORDENADORES GERAIS
Profa. Dra. Sheila Cavalca Cortelli (Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação)
Prof. Dr. Alexandre Prado Scherma (Presidente IX CICTED)
COMISSÃO CIENTÍFICA:
Coordenador - Prof. Dr. Alexandre Prado Scherma
Coordenadora Adjunta - Profa. Dra. Sheila Cavalca Cortelli
Coordenadora Adjunta – Profa. Dra. Érica Josiane Coelho Gouvêa
Prof. Me. Roberto de Oliveira Portella - Biociências
Profa. Dra. Kátia Celina da Silva Richetto - Exatas
Profa. Dra. Viviane Fushimi Velloso - Humanas
COMISSÃO EXECUTIVA:
Profa. Ma. Angela Popovici Berbare (Pró-reitora de Graduação)
Profa. Dra. Letícia Maria Pinto da Costa (Pró-reitora de Extensão)
Profa. Dra. Máyra Cecilia Dellu (Pró-reitora Estudantil)
Prof. Dr. Jean Soldi Esteves (Vice-reitor e Pró-reitor de Administração)
Prof. Dr. Alexandre Prado Scherma
Profa. Dra. Érica Josiane Coelho Gouvêa
Prof. Me. Reuel Adimar Lopes (Tecnologia de Informação e Sistemas)
Prof. Me. Maurício Brito Pereira (Tecnologia de Informação e Sistemas)
Prof. Dr. João Rangel Marcelo (Diretor administrativo da Rádio e TV Educativas)
Prof. Me. Thiago Vasquez Molina (Diretor de Programação da TV Educativa)
Karina Resende Dias (Coordenadora da Assessoria de Comunicação)
Tiago dos Santos Agostinho (Analista de Sistemas)

