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Convite aos docentes e discentes se registrarem e participarem com trabalhos
para o Congresso Virtual UFBA
Prezados docentes e discentes.
Espero que todos estejam em paz e com saúde,
A UFBA realiza o Congresso virtual de 18 a 29 de maio.
Acesse o link http://www.congresso2020.ufba.br/
Este congresso será um grande evento que representará um grande painel de pesquisa da UFBA. Pesquisadores de
renome nacional e internacional confirmaram a presença. Mais de 30 reitores e ex-reitores estarão presentes ao
evento. Vários temas atuais serão debatidos em diversas mesas propostas. Um dos temas debatidos é a pandemia por
COVID19. Tudo será gravado. As inscrições são gratuitas.
As inscrições estão abertas. Conforme as modalidades, todos poderão enviar posters em vídeo e convidamos a todos os
alunos a enviarem os trabalhos que estão concluídos ou em andamento, dos diferentes temas de pesquisa.
Os docentes podem propor até dia 08 de maio mesas ou outra forma de discussão.
A inscrição e participação de todos não é obrigatória, mas é muito importante e altamente recomendável, especialmente
neste momento que as Universidades Públicas precisam demonstrar a sua importância enquanto produtora de ciência.
Também é fundamental a participação de todos os docentes e discentes do PPGSAT demonstrando a força deste
Programa. O certificado de participação será fornecido e torna-se muito importante neste momento a apresentação para
a sociedade das pesquisas de qualidade desenvolvidas pelo PPGSAT, especialmente decorrente da integração do corpo
docente e discente.
Solicitamos aos docentes incentivarem seus orientandos e membros de seus grupos de pesquisa a se inscreverem e
enviarem pôster.
Este congresso não substitui o congresso presencial que ocorrerá em outubro ou novembro deste ano.
Abraços a todos.
Rita de Cássia Franco Rêgo
Coordenadora do PPGSAT

