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ERRATA DO EDITAL INTERNO Nº 03 / 2017 

I JORNADA DE PÓS-GRADUAÇÃO  
Onde lê-se: 
 
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. 
 
Lê-se:  
 
3. DA INSCRIÇÃO/SUBMISSÃO 
3.1. A inscrição no Evento se dará exclusivamente por meio de submissão de trabalho na forma de 
trabalho completo ou resumo, para apresentação na modalidade pôster, como estabelecido no 
cronograma constante do item 5 deste edital. 
 
Onde lê-se: 
 
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. 
 
Lê-se: 
 
3.2. No ato da inscrição deverá ser anexado trabalho completo ou resumo, de acordo com o Anexo I e II 
respectivamente deste Edital. 
3.2.1. O trabalho completo deverá ocupar no mínimo 6 (seis) e no máximo 8 (oito) laudas digitadas, em 
tamanho A4, incluindo figuras, gráficos, tabelas e referências nas normas da ABNT. 
3.2.2. O resumo deverá ocupar apenas uma página e conter, após o título e a autoria, o texto (entre 300 e 
500 palavras), seguido da indicação de três a cinco palavras-chave, área de conhecimento e financiamento 
da pesquisa. 
 
Onde lê-se: 
 
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. 
 
Lê-se: 
 
3.2.3. O arquivo do trabalho completo ou resumo 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”). 
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3.2.4. Cada pós-graduando ou egresso poderá submeter apenas um trabalho completo ou resumo ao 
Evento. 
 
 
A partir do Item 3.3.,  onde lê-se: 
Paper 
 
Lê-se: 
Trabalho completo ou resumo 
 
 
Onde lê-se: 

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 

 
 
Lê-se: 
 
5. CRONOGRAMA 
 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

Liberação do Edital 06/03/2017 

Submissão dos trabalhos completos ou resumos 08/03 a 30/04/2017 

Reenvio dos trabalhos completos ou resumos corrigidos (quando 
for o caso - item 3.4) 

02/05 a 07/05/2017 

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

16/05/2017 

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

 
 
 



 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 

 3 

ANEXO II 
(Margens 2,5 cm, espaçamento duplo entre título, autoria, resumo, palavras-chave, área  

de conhecimento e financiamento) 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 
(Times New Roman 14, negrito, centralizado, caixa alta) 

 

Nome completo do(s) aluno(s) (nome do curso de pós-graduação), Nome do colaborador (sigla da 

instituição), Nome completo do orientador, 
email@ifrj.edu.br (email do orientador) 
 (Times New Roman 11, centralizado) 

 
Resumo: O texto do resumo deve ter entre 300 e 500 palavras e conter os seguintes tópicos: 

introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. O texto deve ser claro, sequencial, sem 

parágrafos ou espaçamento (sem incluir referências bibliográficas e figuras). Fonte: Times New 

Roman 12, espaçamento simples. 

 

Palavras-chave: 3 a 5 palavras escritas em minúsculas, separadas por ponto e vírgula, que 

identifiquem os elementos principais do texto. 

 

Área de conhecimento: Área em que a pesquisa está inserida: Ciências Exatas e da Terra; 

Engenharias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Humanas; 

Ciências Sociais Aplicadas; Linguística, Letras e Artes;  

 

Financiamento: IFRJ, CNPq, FAPERJ e outro(s), se houver. 
 


