XXVIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
eCICT 2017

CHAMADA PÚBLICA PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO PARA O XXVIII CONGRESSO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por meio de sua Pró-Reitoria de Pesquisa
(PROPESQ), convida instituições públicas ou privadas que tenham interesse em patrocinar o XXVIII
Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (eCICT 2017), nas formas e exigências do
presente chamamento público.
1. DO OBJETO:
O presente chamamento público tem como objeto a formalização de patrocínio ao XXVIII Congresso de
Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (eCICT 2017). O patrocínio se dará na forma de doação de
prêmios que serão concedidos aos autores dos melhores trabalhos, conforme critérios de avaliação
pré-estabelecidos, durante a solenidade de encerramento do evento. Poderão ser objeto de doação pelas
instituições: livros, material didático, equipamentos eletrônicos, de informática e outros, desde que
aprovados pela PROPESQ.
2. DO EVENTO:
O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica é um evento aberto à comunidade no qual os alunos de
Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam os resultados de suas
pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como cumprimento de um plano de trabalho elaborado e
orientado por um professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.
Este ano, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizará o XXVIII
Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica - eCICT 2017, sob a temática “A Matemática está em
Tudo”, em consonância com as comemorações do “Biênio da Matemática 2017-2018” no Brasil. O evento
iniciará com uma etapa online seguida de outra presencial, no formato de apresentações em workshops. A
UFRN objetiva consolidar uma experiência de congresso inovadora no Brasil, por meio de apresentação
online de trabalhos, que possibilitará uma ampla divulgação com visibilidade mundial. Na fase presencial do
evento, além da comunidade diretamente relacionada ao evento – autores, coautores e orientadores dos
trabalhos em exposição –, espera-se a presença de pesquisadores e estudantes da graduação de todas as
unidades acadêmicas da Instituição, bem como, do público externo interessado nas temáticas dos trabalhos
e palestras, estimando-se a presença média de 800 visitantes por dia.
O XXVIII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica acontecerá, portanto, em dois momentos:
1 - Fase online:
Disponibilização dos vídeos com as apresentações dos trabalhos dos discentes no site do evento para
acesso pela comunidade acadêmica e público externo, e para avaliação pelos consultores da UFRN e
comitê PIBIC-CNPq, no período de 17 a 19 de outubro.
2 - Fase presencial:
Solenidade de abertura, Workshops e solenidade de encerramento com a premiação. As atividades se
concentrarão no Auditório Prof. Otto de Brito Guerra (Reitoria), no período de 6 a 10 de novembro, conforme
a programação oficial disponível do site www.cic.propesq.ufrn.br.
3. DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS
A UFRN inserirá a logomarca dos patrocinadores no site do evento e no material de divulgação, assim
como, fará o anúncio verbal das instituições apoiadoras na abertura das sessões de apresentações de
trabalhos e das solenidades previstas na programação oficial e reservará espaço para os patrocinadores
realizarem suas próprias ações de divulgação.
4. DAS PROPOSTAS
As propostas de apoio ao evento devem ser enviadas por email para cic@propesq.ufrn.br, no período de 10
a 25 de outubro de 2017.
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5. DO RESULTADO
O resultado da análise das propostas será divulgado até o dia 31 de outubro de 2017.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os patrocinadores deverão entregar os prêmios na secretaria da Pró-Reitoria de Pesquisa até o dia 06 de
novembro de 2017.
Natal/RN, 10 de outubro de 2017.
Jorge Tarcísio da Rocha Falcão
Pró-Reitor de Pesquisa da UFRN

______________________________________________________________________________________________________
Campus Universitário Lagoa Nova | CEP 59072-970 | Natal/RN - Brasil

