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• O EPIC 2022 será realizado na plataforma even3 de forma híbrida, nos dias 26, 27
e 28 de outubro de 2022 (19:00 às 22:00 horas);

• Apenas participantes inscritos e devidamente cadastrados receberão certificado;

• No momento da inscrição é obrigatório o preenchimento das seguintes
informações: Nome completo, E-mail, CPF, Área do conhecimento, Instituição que
está vinculado(a), Telefone celular, Estado e cidade.

• Se a comissão organizadora identificar inscrições em categorias que não
correspondem ao perfil do participante, estas serão automaticamente excluídas e
o participante será impedido de participar do evento;

• Inscritos em categorias pagas incorretas não serão reembolsados;

• Apenas trabalhos aprovados serão apresentados nos dias do evento e publicados
nos Anais do EPIC 2022;

• No momento da submissão do trabalho o(a) autor(a) deverá optar pela
apresentação “remota (na plataforma even3)” ou “presencial (na UNIFATEB)”;

• Apresentação de artigo “remota” será realizada na plataforma even3 (15 minutos:
10 minutos de exposição e mais 5 minutos para responder os questionamentos);

• Apresentação de artigo “presencial” será realizada na UNIFATEB (15 minutos: 10
minutos de exposição e mais 5 minutos para responder os questionamentos);
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• Apresentação de resumo expandido “remota” (pôster virtual) será realizada na
plataforma even3 (15 minutos: 10 minutos de exposição e mais 5 minutos para
responder os questionamentos);

• Apresentação de resumo expandido “presencial” (pôster impresso) será realizada
na UNIFATEB (15 minutos: 10 minutos de exposição e mais 5 minutos para
responder os questionamentos);

• Trabalhos fora dos padrões do evento não deverão ser aceitos;

• As apresentações (.ppt) deverão ser enviadas pelos participantes até o dia
10/10/2022 para: ictcc@fatebtb.edu.br ou rodrigo.eng3@gmail.com;

• O pôster para apresentação presencial do resumo expandido deverá ser entregue
pelos participantes na recepção da UNIFATEB, até o dia 14/10/2022;

• Página do EPIC 2022: https://www.even3.com.br/epic2022/

• Como inscrever-se no EPIC 2022: https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-
br/articles/208384343-Realizar-minha-inscri%C3%A7%C3%A3o-em-um-evento

• Como acessar a área do avaliador: https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-
br/articles/115001744512-Acessar-a-%C3%81rea-do-Avaliador

• Os avaliadores deverão ficar atentos a área do avaliador (acessar diariamente) e
terão 48 horas, após o recebimento do manuscrito para solicitar a revisão, bem
como informar esse prazo ao(a) autor(a);

• Como emitir o parecer de um trabalho: https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-
br/articles/360002161791-Emitir-o-parecer-de-um-trabalho
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• Por que os trabalhos não estão disponíveis na área do avaliador:
https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br/articles/360002163571-Por-que-os-
trabalhos-n%C3%A3o-est%C3%A3o-dispon%C3%ADveis-

• Como alterar o parecer de um trabalho: https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-
br/articles/360002279771-Alterar-o-parecer-de-um-trabalho

• Como acessar o cronograma de apresentação dos trabalhos:
https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br/articles/360032833031-Acessar-
cronograma-de-Apresenta%C3%A7%C3%B5es-de-Trabalhos

• Como acessar a apresentação de trabalhos online:
https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br/articles/360050689692-
Apresenta%C3%A7%C3%A3o-de-trabalhos-online

• Como acessar o certificado de avaliador: https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-
br/articles/360002277031-Acessar-meu-certificado-de-avaliador

• Como recuperar a senha de acesso: https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-
br/articles/360000650831-Recuperar-minha-senha-

• Como alterar os dados do perfil: https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-
br/articles/360037333672-Alterar-dados-do-meu-perfil

• Dúvidas gerais sobre o evento: https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br
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