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Comunicado N.º 15/2019 - IFSP-SOR/DRG
Chamada de alunos monitores para o
O Diretor Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO - CÂMPUS SOROCABA, no uso de suas atribuições e considerando o 10º Congresso de Inovação,
Ciência e Tecnologia do IFSP (CONICT), que ocorrerá nos dias 27 e 28 de novembro de 2019, em
Sorocaba/SP, torna público a Chamada de alunos monitores para o CONICT conforme as normas a
seguir:
Descrição: O CONICT é um evento anual de natureza multidisciplinar que integra as principais áreas de
conhecimento. Contando com a participação da comunidade interna e externa do IFSP, o congresso
promove a difusão da produção científica e tecnológica por meio de apresentações orais e/ou pôsteres
de trabalhos, cujos respectivos resumos expandidos são publicados em seus anais.
Principais ações dos monitores: Acompanhamento, orientações gerais, organização geral.
Atividades a serem desenvolvidas:
a) Credenciamento dos participantes;
b) Acompanhamento e assessoria nas sessões de apresentação oral;
c) Acompanhamento e assessoria nas sessões de apresentação de pôster, minicursos e palestras.
Seleção: a presente chamada selecionará, por ordem de inscrição, 50 discentes para atuarem como
monitores no CONICT, 25 do eixo Indústria e 25 do eixo Gestão. As vagas não preenchidas em qualquer
dos eixos serão disponibilizadas para o outro.
Inscrições: Os discentes interessados deverão preencher o formulário de inscrição através do link
https://forms.gle/LEMZFthhSLrAKrhB6 disponível a partir das 9h do dia 5/10/19 até às 18h do 11/10/19.
Divulgação do resultado: 13 de outubro de 2019.
Informações adicionais: Todos os monitores receberão certificado de participação e camiseta do evento.
Horário do evento
Dia 27/11/2019: Entrada: 9h30 Saída às 17h30
Dia 28/11/2019: Entrada: 9h30 Saída às 17h30
QR Code –Formulário de inscrição

Sorocaba-SP, 01 de outubro de 2019.

