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1. Introdução
Este manual tem por objetivo orientar a utilização dos fóruns virtuais através da Plataforma
de Apresentação dos Pôsteres dos Encontros Universitários 2020. Esta edição contém os
trabalhos de Fortaleza somados aos dos Campi de Crateús, Quixadá, Russas e Sobral.

Os Encontros Universitários têm como objetivo difundir junto à comunidade acadêmica
atividades de ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão, arte e cultura e de experiências
diversas desenvolvidas e vivenciadas por estudantes da UFC, que atuam ou não como
bolsistas em programas e projetos cadastrados com acompanhamento de orientadores.

2. Apresentação
A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), por solicitação da Comissão
Organizadora do EU-2020, elaborou uma plataforma virtual onde os pôsteres serão
afixados. Os trabalhos enviados ficarão disponíveis para comentário nesta plataforma
durante os dias de Encontro. O período poderá ser estendido a pedido da comissão. Após o
período do evento, os trabalhos permanecerão disponíveis apenas para visualização, sem a
opção de comentários.

A plataforma foi desenvolvida pela Divisão de Inovação e Mídias Digitais da Coordenadoria
de Sistemas de Informação da STI seguindo as diretrizes da Comissão. A visualização da
plataforma é pública. Desta forma, o conteúdo dos trabalhos poderá ser acessado por
todos, como aconteceria caso fossem apresentados presencialmente. Por outro lado, os
comentários ficarão restritos às pessoas que possuem acesso ao sistema SI3 (professores,
técnicos e alunos) ou pessoas previamente autorizadas pelos representantes de cada
Encontro.

Esta plataforma e este manual de uso apresentam exclusivamente os trabalhos em formato
de pôster (exceto para o Campus Sobral cujas apresentações orais foram pré-gravadas).
Quaisquer dúvidas sobre as apresentações orais, teatrais e outras deverão ser tratadas
diretamente com a Comissão Organizadora dos Encontros Universitários através do email
encontrosuniversitarios2020@ufc.br.

3. Sobre a Plataforma de Fóruns
Acesse a plataforma pelo link eu2020.ufc.br/. Este sítio abriga os Encontros Universitários -
Edição 2020, contendo trabalhos do Campus de Fortaleza e dos Campi de Crateús,
Quixadá, Russas e Sobral.
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3.1. Como visualizar os Fóruns
A página inicial contém links identificados que dão acesso aos fóruns de cada campus. Há
também uma caixa de pesquisa que permite encontrar trabalhos de acordo com diversos
critérios, incluindo código, título, assunto, nome dos autores, entre outros.

Links de acesso aos Fóruns, na página Inicial da plataforma

Nesta edição, temos duas páginas especiais dedicadas respectivamente aos autores e aos
avaliadores. Estas páginas especiais permitem que um autor (* apenas autor principal ou
orientador) veja a lista de seus trabalhos e no caso dos avaliadores, uma lista dos trabalhos
marcados para sua avaliação.
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FIgura mostra exemplo da página “Espaço do Autor”

3.2. Como localizar Trabalhos/Pôsteres na Plataforma
Ao selecionar o campus, a respectiva lista de Encontros é exibida, conforme mostrado na
imagem a seguir.

Figura contendo exemplos de Encontros do Campus Crateús

Ao acessar um encontro, sua respectiva lista de trabalhos será exibida. Para ver as
informações detalhadas de um trabalho, incluindo (quando disponível) a versão completa /
pôster, clique no título do mesmo.
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Figura mostra os trabalhos disponíveis para um dos encontros do Campus de Crateús

No início de cada trabalho, visualizamos um link para visualização/download do banner,
com os dados completos do trabalho. Dentre outras informações relevantes, a página de
cada trabalho também contém seu título, orientador, autor, co-autores e resumo. Após o
resumo, serão listados os comentários que porventura tenham sido emitidos para aquele
trabalho.
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Figura com as informações de um trabalho.

3.3. Como comentar um trabalho
Para comentar em um trabalho (dúvidas, sugestões, responder às perguntas dos
avaliadores, etc), será necessário se identificar com as credenciais (login ou cpf + senha)
do SI3. Digite suas informações de acesso e clique no botão Autenticar.
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Figura contendo exemplo de um trabalho com a solicitação de acesso com credenciais do SI3

Após se identificar, seu nome será exibido junto a uma caixa de texto onde você poderá
digitar seus comentários. Esta caixa está disponível no final da página de cada trabalho.
Concluída a digitação do seu comentário, clique no botão Enviar.

Figura contendo exemplo de um Pôster sendo comentado

Seu comentário estará disponível logo após o envio.
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Figura contendo o resultado do comentário ao Pôster

Comentários feitos em um trabalho pelo(a) autor(a) principal serão destacados com uma
marcação textual e visual. O mesmo ocorre quando o comentário é feito pelo(a)
orientador(a) do trabalho ou pelo(a) avaliador(a) designado.

Figura contendo exemplo de comentário em destaque

Caso você faça uso de dispositivos compartilhados (computador, tablet, celular, etc), acesse
o link desconectar-se após terminar de registrar seus comentários.

3.4. Como pesquisar um trabalho através do campo de busca
Na tela inicial do sítio, localize o campo de Pesquisa. Digite um ou mais termos para
localizar os trabalhos que podem interessá-lo. Os termos pesquisados poderão localizar
qualquer informação dentro dos trabalhos, inclusive o nome dos autores.
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Figura mostra a pesquisa pelo termo “tecnologia” nos fóruns do EU2020

Conforme imagem abaixo, o sítio mostrará uma lista dos trabalhos que contém o(s) termo(s)
da busca. Escolha um trabalho e clique no seu título para visualizar suas informações.

Figura mostra alguns trabalhos que contém o termo “tecnologia”

Ao localizar o trabalho de seu interesse, clique em seu título para ter acesso ao trabalho
completo e a seção de comentários do mesmo.
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