1ª Comunicação - Lab I e Lab-III 2020

Santo André, 07 de Maio de 2020

Caros discentes e colegas da Pós-Graduação em engenharia e Gestão da
Inovação,

Iniciando as nossas ações relativas ao próximo Laboratório de Inovação (I
para os ingressantes em 2020 e III para os ingressantes em 2019), informamos
que o Laboratório ocorrerá nos dias 08 a 12 de junho de 2020, no formato nãopresencial, através do uso da plataforma SIGAA/UFABC.

Sintam-se à vontade para convidar quem desejarem para assistir e
interagir com as apresentações, através do fórum de discussão a ser criado,
onde os discentes irão compartilhar os seguintes materiais para discussão e
avaliação:
 Alunos ingressantes em 2020 farão um vídeo com apresentação de até
10 minutos explicando sua proposta de projeto de pesquisa.
 Alunos veteranos (ingressantes em 2019) farão apresentações de até 10
minutos com o andamento de seus respectivos projetos de pesquisa.
 Os vídeos podem ser apresentados em Inglês ou Português.

Observação: o objetivo do uso do fórum é dar a oportunidade de interação
com todos os participantes envolvidos, promovendo perguntas, sugestões e
debate entre discentes e docentes.

Lembrando que os discentes, além da participação obrigatória, deverão ter
duas entregas:

1.

Um PPT, pôster ou equivalente de sua apresentação, em português

ou inglês, contendo: resumo, introdução, objetivos, metodologia (incluindo
cronograma planejado/executado, resultados, discussão e conclusão).

2.

Um texto com a versão mais atual da dissertação, em português ou

inglês, seja para o projeto de pesquisa (alunos ingressantes em 2020) ou para
Defesa

(alunos

veteranos),

revisado

previamente

pelos

respectivos

orientadores.

Estamos criando o painel para discussão e iremos convidar discentes e
docentes para suas respectivas participações. Ficamos à disposição para mais
informações, sugestões e/ou qualquer outra comunicação nos e-mails:
romulo.lins@ufabc.edu.br ou posinovacao@ufabc.edu.br

Atenciosamente,

Coordenação do Laboratório de Inovação 2020 e coordenação do
Programa em Engenharia e Gestão da Inovação.

Romulo Gonçalves Lins e Ricardo Gaspar

