AGENDA ACADÊMICA E SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
2016 UFF “CIÊNCIA ALIMENTANDO O BRASIL”

Cadastramento de Atividades até 23 de setembro
Todas as atividades que se realizarão entre os dias 17 e 23 de outubro de 2016, durante a
Agenda Acadêmica e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia “Ciência Alimentando o
Brasil” deverão ser cadastradas para integrarem a Programação Geral.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem o objetivo de mobilizar a
sociedade sobre a importância da ciência, tecnologia e inovação para a vida e para
o desenvolvimento do país. O tema desse ano é “Ciência Alimentando o Brasil” e
se realizará entre 17 e 23 de outubro de 2016, durante a Agenda
Acadêmica, evento anual que apresenta a produção desenvolvida na Universidade
Federal Fluminense em suas três grandes áreas de atuação: Ensino, Pesquisa e
Extensão.
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Cadastro de Administrador
O cadastramento de atividades deve ser realizado, preferencialmente, por um
representante do Comitê Organizador/Científico do evento da unidade, próreitoria
ou superintendência, entendendose evento como um conjunto de atividades. Ou
seja, no caso da Semanas da Unidade, Jornadas, Fóruns, Encontros, Mostras,
Colóquios, Seminários, etc. o Comitê Organizador/Científico de cada evento deverá
cadastrar todas as atividades da sua programação.
No caso de atividades que não integram eventos prévios, o “Cadastro de
Administrador” deverá ser feito pelo próprio proponente da atividade.
As atividades cadastradas serão habilitadas somente no caso de aprovação
pela direção da unidade, próreitoria, superintendência ou coordenação geral
da Agenda Acadêmica e Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

O responsável deverá acessar o link e preencher o formulário de “Cadastro de
Administrador”: http://www.agendaacademica.uff.br/inscricaoADM/

Acesso Administrativo
Após efetuar o “Cadastro de Administrador”, o cadastrado terá o “Acesso
Administrativo” pelo link http://www.agendaacademica.uff.br/admin/. A senha é
criada no primeiro acesso, anote a senha em local seguro, não serão enviados
lembretes por email.
O administrador poderá então criar e editar as atividades, habilitar as inscrições
online de participantes, inscrever participantes, obter a lista de presença, confirmar
presenças e aprovar a certificação digital.
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Cadastro de Atividades e Eventos

Título da atividade
Vinculado ao evento “Incluir novo” ou selecionar o evento na lista para relacionar
a atividade a um sub evento da programação da AA e SNCT 2016 UFF
Identificação do proponente Ao incluir nova atividade, o formulário abrirá
preenchido com o nome do administrador, se o administrador não for o proponente
da atividade, o nome deverá ser devidamente alterado.
Carga horária total A informação constará no certificado de participação.
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Modalidade da atividade
1. Feira de Ciência  Exposição pública de projetos científicos
2. Ciência Móvel  Ação de divulgação da ciência baseada em unidades móveis
3. UFF de Portas Abertas  Ações abertas à visitação pública que visam divulgar a
ciência e a instituição
4. Polo Integrado  Evento em conjunto com outras instituições em local público
5. Jornada Científica  Exposição de trabalhos científicos na forma de painéis ou
apresentações orais
6. Semana Universitária  Semana da unidade cuja programação realizada pode
contar com a participação de um ou mais de seus departamentos
7. Ciclo de Palestras  Sequência de palestras organizadas em torno da temática
"Ciência Alimentando o Brasil"
Inscrição online Não preencher se não for prevista inscrição ou se utilizar outro
método para emissão de certificados
Próreitoria Preenchimento no caso de projetos vinculados
Local de realização Deverá ser informado no formulário somente no caso de
agendamento confirmado pela administração do espaço a ser utilizado.

No caso de dúvidas o usuário cadastrado poderá entrar em contato com a coordenação geral da Agenda
Acadêmica 2016 e SNCT UFF “Ciência Alimentando o Brasil”
agendaacademica@vm.uff.br 2126295236
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