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Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2023/2024

DIA dez/22

28

Abertura dos Editais de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação 2023/2024, dos cursos presenciais e dos cursos em EaD e 

FLEX, para inscrições no período de 1º a 31 de março de 2023.

DIA mar/23

1

Início das inscrições para o Concurso de Iniciação Científica e de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2023/2024, dos cursos presenciais e dos 

cursos em EaD e FLEX.

31

Término das inscrições para o Concurso de Iniciação Científica e de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2023/2024, dos cursos presenciais e dos 

cursos em EaD e FLEX.

DIA abr/23

1 a 17
Prorrogação das inscrições para o concurso de Iniciação Científica e Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico 2023.

17

Início do período de avaliação dos projetos de Iniciação Científica e de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2023/2024, dos cursos presenciais e dos 

cursos em EaD e FLEX.

DIA mai/23

24

Término do período de avaliação dos projetos de Iniciação Científica e de Iniciação 

em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2023/2024, dos cursos presenciais e 

dos cursos em EaD e FLEX.

DIA jun/23

30

Divulgação do resultado do Concurso de Iniciação Científica e de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2023/2024, no site da UNIP, dos cursos 

presenciais e dos cursos em EaD e FLEX.

DIA ago/23

1

Início da vigência das pesquisas aprovadas para o Programa de Iniciação Científica 

e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - agosto de 2023 a 

junho de 2024.

DIA dez/23

20 Entrega do certificado de aprovação da pesquisa no CEP ou CEUA ou CIBio. 

DIA fev/24

15 Entrega do relatório semestral.

DIA jun/24

10
Encaminhamento, pelo orientador, do pôster revisado e corrigido, em formato 

“.ppt” ou “.pptx”, por e-mail.

10
Encaminhamento, pelo orientador, do resumo da pesquisa revisado e corrigido, em 

formato ".doc" ou ".docx", por e-mail.

DIA ago/24

21 Entrega do relatório final em formato ".PDF" e também impresso e encadernado. 

DIA set/24

1 a 20 Avaliação do pôster e do relatório final pela Comissão Avaliadora.

DIA A definir

A DEFINIR
XXVI Encontro de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação.
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