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EDITAL INTERNO Nº 03/2017 
 

 I JORNADA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

A Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROPPI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), no uso de suas atribuições e nos termos do Regimento Geral do IFRJ, art. 
60, torna público o presente Edital contendo as normas referentes à inscrição/submissão, apresentação e 
avaliação de trabalhos de pesquisa na I Jornada de Pós-graduação (I JPG).  

1. DAS NORMAS GERAIS 
 
1.2.  A I Jornada de Pós-Graduação (JPG), doravante denominada Evento, apresenta-se como uma iniciativa 
acadêmica da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação e constitui-se, sobretudo, na 
apresentação de trabalhos que visem à divulgação da produção dos pós-graduandos e egressos recentes (até 
2 anos) dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu do IFRJ.   
 
1.3. O Evento será realizado no Campus Rio de Janeiro, do IFRJ, localizado na Senador Furtado, 121 / Maracanã 

– RJ, nos dias 7 e 8 de junho de 2017, das 9h às 18h.  
 

1.4. Os prazos de inscrição e de liberação da programação do Evento estão estabelecidos no cronograma 
constante do item 5 deste edital.   
 

1.5. Os comitês interno e externo de avaliação acompanharão o desenvolvimento do Evento e a avaliação 
dos trabalhos. 
 

1.6. O Evento contará com apresentações nas modalidades pôster, conforme descrito no item 4 deste edital, 
bem como apresentações de palestras e mesas-redondas. 
 

1.7. O presente Edital será concomitante com o Edital Interno 01/2017 – XI Jornada Interna de Iniciação 
Científica e Tecnológica do IFRJ e o Edital Interno 02/2017 – VI Fórum de Inovação, Tecnologia e Educação 
(ITE).  
 
1.8. Poderão submeter trabalhos os pós-graduandos e os egressos (até dois anos) dos cursos de pós-
graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado e doutorado) do IFRJ.  

2. DOS OBJETIVOS 
 
2.1. Divulgar as produções dos pós-graduandos e egressos recentes (até 2 anos) dos cursos de pós-
graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado e doutorado) do IFRJ. 
 
 

2.2. Propiciar a integração e a troca de experiências e de informações entre pesquisadores e estudantes de 
pós-graduação. 
 
2.3. Estabelecer e fortalecer espaços de debates em torno de temas relevantes para os cursos e programas 
de pós-graduação. 
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3. DA INSCRIÇÃO/SUBMISSÃO   
 

3.1. A inscrição no Evento se dará exclusivamente por meio de submissão de trabalho na forma de paper, 
para apresentação na modalidade pôster, como estabelecido no cronograma constante do item 5 deste 
edital. 
 

3.1.1. A submissão deverá ser realizada exclusivamente por meio de preenchimento do formulário 
eletrônico online, disponível em http://portal.ifrj.edu.br/eventos-jit-forum-ite-jpg.  
 

3.2. No ato da inscrição deverá ser anexado o paper, de acordo com o Anexo I deste Edital.  
 

3.2.1. O trabalho deverá ocupar no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) laudas digitadas, em 
tamanho A4, incluindo figuras, gráficos, tabelas e referências nas normas da ABNT. 
 
3.2.2. Deverão constar até o máximo de 5 (cinco) autores: pós-graduando ou egresso, orientador,  
coorientador (opcional) e colaboradores (opcional).  
 
3.2.3. O arquivo do paper deverá estar em formato “.doc”, produzido em editor de texto word 7.0 
(ou versão inferior), identificado com o nome do pós-graduando ou egresso (exemplo: 
“JoaoMiguelNunes.doc”).  
 

3.2.4. Cada pós-graduando ou egresso poderá submeter apenas um paper ao Evento. 
 
 

3.2.5. Os trabalhos publicados são de responsabilidade única e exclusiva de seus autores.  
 

3.3. Os papers serão avaliados, exclusivamente, quanto ao formato de edição (Anexo I).  
 

3.4. Caso seja necessária alguma alteração no paper, o autor será comunicado via e-mail e deverá reenviar o 
arquivo corrigido no prazo solicitado.  

 
3.5. Após a realização da etapa informada no item 3.4., os papers que permanecerem fora dos padrões 
indicados no modelo (Anexo I) não serão publicados. 
 
3.6. Pesquisas envolvendo seres humanos deverão mencionar o número de protocolo aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP).  
 

3.7. A submissão do trabalho implica o reconhecimento e a aceitação das obrigações previstas neste Edital. 
 

3.8. O período da inscrição/submissão dos trabalhos obedecerá ao cronograma apresentado no item 5 deste 
Edital. 
 
 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS E DA CERTIFICAÇÃO    
 

 
4.1. Os pôsteres apresentados no Evento deverão obedecer ao modelo disponibilizado em 
http://portal.ifrj.edu.br/eventos-jit-forum-ite-jpg e deve ser confeccionado com dimensões máximas de 
90cm (largura) x 120cm (altura).  
 



 
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
 

 
 

Rua Pereira de Almeida, 88 – Praça da Bandeira, RJ CEP 20.260-100 
E-mail: propesq@ifrj.edu.br - Tel. (21) 3293-6025  Internet: www.ifrj.edu.br 

3 
 

 

4.2. Não haverá nenhum tipo de apoio financeiro do Comitê Organizador do Evento para a confecção do 
pôster, ficando as despesas a cargo exclusivo dos autores. 

 
4.3. Cabe ao autor estar munido do pôster no horário e local indicados na programação do Evento. 
 
4.4. Só serão certificados os trabalhos efetivamente apresentados no Evento.  
 

5. CRONOGRAMA 
 
 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

Liberação do Edital 06/03/2017 

Submissão dos papers 08/03 a 16/04/2017 

Reenvio dos papers corrigidos (quando for o caso - item 3.4) 26/04 a 03/05/2017 

Divulgação online da programação do Evento com a listagem de 
trabalhos a serem apresentados por modalidade (pôster) 

12/05/2017 

Realização da I Jornada de Pós-Graduação (I JPG)  07 e 08/06/2017 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

6.1. Os casos omissos serão analisados pelo Comitê de Organização do Evento, ou, quando for o caso, pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFRJ. 
 

6.2. Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo e-mail pos@ifrj.edu.br. 

 

 

Rio de Janeiro, 06 de março de 2017. 

 

 

Daniel Artur Pinheiro Palma 
Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (substituto) 
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 ANEXO 1 – MODELO DE PAPER 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

(Times New Roman 14, negrito, centralizado, caixa alta) 
 

(Identificação dos autores: Times New Roman 11, à direita) 
 

Pós-Graduando ou Egresso até 2 (dois) anos com a titulação  
Programa de Pós-Graduação  

e-mail  
 

Orientador com a titulação  
Programa de Pós-Graduação  

e-mail  
 

Coorientador com a titulação  
Programa de Pós-Graduação  

e-mail  
 

Texto do Paper: O trabalho deverá ocupar no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) laudas 
digitadas, em tamanho A4, incluindo figuras, gráficos, tabelas e referências nas normas da ABNT. 
Formatação: Fonte Time New Roman; tamanho 12; justificado; espaço simples; margens 2,5 cm; 
utilizar itálico apenas em palavras ou expressões de língua estrangeira; não utilizar nota de rodapé. 
Tópicos a serem apresentados:  
 

• Resumo: com até 300 palavras. 
• Palavras-chave: 3 a 5 palavras escritas em minúsculas, separadas por ponto e vírgula, que 

identifiquem os elementos principais do texto. 
• Introdução: 
• Objetivo:  
• Metodologia: 
• Resultados: 
• Conclusão: 
• Referências: (segundo as normas da ABNT) 


