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JIM 2017
o 6º Encontro de Jovens Investigadores em
Ciência e Tecnologia de Materiais
DATA E LOCAL
17 e 18 de agosto de 2017
INTI  Miguelete Parque Tecnológico
Av Gral Paz 5445.
Entre Constituyentes Avenue e da Avenida Albarellos
OBJETIVOS:
O encontro visapromover a interação e troca de experiências e conhecimentos de cursos de
graduação, pósgraduação e jovens profissionais, apresentando suas pesquisas em um
campo interdisciplinar. Em paralelo, através da emissão de palestras de pesquisadores
líderes no nosso país, ele vai ajudar a ampliar o conhecimento dos participantes sobre
questões relevantes, bem como os problemas da ciência, tecnologia e transferência de
conhecimento.
CATEGORIAS
Todas as submissões devem ser ligados a uma das seguintes categorias:
1. Trabalho realizado por um ou mais estudantes de graduação (não deve ser necessariamente o fim
ou projeto original).
2. O trabalho de pesquisa ou desenvolvimento de carreira ao grau.
3. investigação ou de desenvolvimento realizados no âmbito da execução de uma pósgraduação
(especialização, mestrado, doutorado).
4. investigação ou de desenvolvimento realizados fora por jovens profissionais que são não fazendo
pósgraduação.
TÓPICO
1. Materiais Metálicos
2. Materiais Poliméricos
3. cerâmica, refratários e vidro materiais
4. Materiais compósitos
5. Processamento de Material
de tecnologia 6. Ciência e superfície
7. Caracterização Técnicas
REGISTRO
Expositores: $ 600. Ele inclui almoços, café e jantar de confraternização.
Assistentes: $ 200. Para aqueles que desejam para participar nas sessões de pôsteres e palestras
plenárias ambos os dias sem trabalho.
A inscrição é online e deve ser feito através do site: www.inti.gob.ar/eventos/JIM
ENVIO DE RESUMO
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No formulário de inscrição você vai encontrar um campo para digitar o seu resumo.
DATAS IMPORTANTES
abertura de recepção de resumos: 09 de março
Data limite para submissão de resumos: Abril 14,
Nota aceitação dos resumos: 05 de maio
prazo para apresentação de trabalho completo: 02 de junho
bolsas para viagem e hospedagem serão concedidos e a atribuição de prémios está prevista
para todas as categorias.

CONSULTAS
infojim2017@inti.gob.ar~~V
MAIS INFORMAÇÕES:
www.inti.gob.ar/eventos/JIM
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