
 

 
ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FDV 2020 

(ENIC FDV 2020) 
“Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira” 

12 a 14 de novembro de 2020 

Evento integrante da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO EDITAL DO ENIC FDV 2020 
 

ENIC FDV 2020 em tempo de Pandemia do Covid-2019 
 

Em decorrência da imprevisibilidade sobre o funcionamento inteiramente 

presencial das atividades acadêmicas das Instituições de Educação Superior do 

Brasil, a Faculdade de Viçosa, considerando a forte integração entre o 

desenvolvimento dos projetos pedagógicos de seus cursos de graduação e os 

produtos que são viabilizados e divulgados com a realização dos seus Encontros 

de Iniciação Científica (ENIC FDV), ouvidos a Direção Geral e os Coordenadores 
de Cursos, decidiu pela realização do ENIC FDV 2020, de forma reduzida, 

conforme informações apresentadas a seguir.  
Disponível em: <https://snct.mctic.gov.br/> 

 
1. Período de realização do ENIC FDV 2020: 

O ENIC FDV 2020 fica transferido para o período de 12 a 14 de novembro de 2020. 
 

2. Período de Inscrição no ENIC FDV 2020: 

A inscrição para o ENIC FDV 2020 pode ser realizada até o dia 18 de setembro de 2020. 
 

3. Data limite para submissão de trabalhos para publicação nos Anais do ENIC FDV 2020: 

A submissão de trabalhos para o ENIC FDV 2020 pode ocorrer até o dia 30 de setembro de 2020. 
 

4. Taxa de inscrição no ENIC FDV 2020: 

Nos atos de inscrição e de submissão de trabalhos para o ENIC FDV 2020, os alunos podem escolher 

entre dois valores para a taxa de inscrição no evento: 
a) Inscrição com opção pelos Anais do ENIC 2020 em arquivo pdf: valor de R$ 25,00; ou 

b) Inscrição com opção pelos Anais do ENIC 2020 impresso + arquivo pdf: valor de R$ 45,00. 

Observação: os valores da taxa de inscrição são iguais tanto para alunos da FDV quanto para 

 alunos de outras Instituições de Educação Superior. 
 

5. Premiação dos trabalhos no ENIC FDV 2020: 

a) Entre os trabalhos inscritos, serão indicados os três melhores trabalhos para cada área do 
conhecimento dos Anais do ENIC FDV 2020, quais sejam: Ciências Exatas e da Terra (CET), 

Ciências Biológicas e da Saúde (CBS) e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CHS), que 

receberão Certificados de Menção. 

b) Entre os trabalhos inscritos pelos alunos dos cursos de graduação da FDV, excluídos os trabalhos 

já premiados conforme o item a), será escolhido o melhor, um para cada curso da Instituição, que 

receberá um Certificado de Menção. 
6. Programação do ENIC FDV 2020: 

No período de realização do ENIC FDV, em novembro de 2020, será disponibilizada, via Internet: 

a) Uma palestra com profissional a ser definido pela Direção da FDV, com o tema da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia: “Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência 

Brasileira”. 

b) Oito miniapresentações, com duração de até 15 minutos cada, realizadas pelos alunos autores 

matriculados nos cursos da FDV e cujos trabalhos forem escolhidos como os melhores de seus 

cursos, versando sobre seus trabalhos, sendo um trabalho por curso. 

c) Será facultada aos autores dos trabalhos classificados nos primeiros lugares nas três áreas do 
conhecimento dos Anais do ENIC FDV 2020, estas miniapresentações, sendo um trabalho por 

área e o autor aluno ou não da FDV. 

d) Os autores dos trabalhos escolhidos para as miniapresentações serão avisados pelo menos 10 

dias antes do evento e serão instruídos, oportunamente, sobre as condições para a gravação de 

suas apresentações. 
 

7. As demais condições do “Edital do ENIC FDV 2020” permanecem inalteradas. 
 

Com as providências adotadas para a viabilização do ENIC FDV 2020, em um período pandêmico 

tão impactante para toda a humanidade, a FDV tem a certeza de que esta ação dará oportunidade aos seus 

alunos e aos de outras Instituições, para a apresentação e o registro dos resultados de seus trabalhos, o 

que é uma demonstração, ainda que modesta, de que um futuro de acontecimentos está aberto a todos. 
E, nesse contexto, o tema “Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira” se 

apresenta como uma das maiores possibilidades de ampliação do conhecimento humano. 
 

Prof. Heleno do Nascimento Santos 

Diretor Geral da FDV 


