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EDITAL INTERNO Nº 01/2017 

 

XI JORNADA INTERNA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
 
 

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 XI Jornada Interna de Iniciação Científica e Tecnológica (XI JIT).  

1. DAS NORMAS GERAIS 
 

1.1. A XI JIT, doravante denominada Evento, constitui-se, sobretudo, na apresentação de trabalhos que 
visem à divulgação de resultados dos projetos de pesquisa aos quais estejam vinculados estudantes dos 
programas institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBIC, PIBITI, PIBIC Jr, PIBITI Jr, PIBIC EM, 
PIVICT, Jovens Talentos FAPERJ e Jovens Talentos CAPES.  
 

1.2. 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.   
 

1.3. Os prazos de inscrição e de liberação da programação do Evento estão estabelecidos no Cronograma 
constante do item 6 deste edital.   
 

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

1.5. O Evento contará com apresentações nas modalidades pôster e comunicação oral, conforme descrito no 
item 4 deste edital. 
 

1.6. O presente Edital será concomitante com o Edital Interno 02/2017 – VI Fórum de Inovação, Tecnologia e 
Educação (ITE), e com o Edital Interno 03/2017 – I Jornada de Pós-graduação (I JPG).  
 

1.6.1. Os alunos participantes dos programas PIBICT, PIBITI (INOVAÇÃO) e PIVICT devem, 
obrigatoriamente, apresentar trabalho na XI JIT.  

2. DOS OBJETIVOS 
 

2.1. Levar ao conhecimento da comunidade a produção das pesquisas científica, tecnológica e/ou artístico-
cultural do IFRJ. 
 

2.2. Propiciar a integração e a troca de experiências e de informações entre pesquisadores e alunos dos 
Campi do IFRJ. 
 

2.3. Introduzir, estimular e envolver a comunidade na discussão crítica da pesquisa científica e da inovação 
tecnológica. 
 

2.4. Despertar a vocação científica e incentivar novos talentos potenciais na comunidade do IFRJ. 
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3. DA INSCRIÇÃO / SUBMISSÃO / AVALIAÇÃO DO RESUMO 
 

3.1. A inscrição no Evento se dará exclusivamente por meio de submissão de trabalho na forma de resumo, 
para apresentação na modalidade pôster ou comunicação oral, como estabelecido no Cronograma constante 
do item 6 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 resumo (Anexo I). 
 

3.2.1. 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. 

 
3.2.2. Deverão constar até o máximo de 5 (cinco) autores: estudante (s) de iniciação científica 
(bolsista ou voluntário), orientador, coorientador (opcional) e colaboradores (opcional).  

 

3.2.3. O arquivo do resumo deverá estar em formato “.doc”, identificado com o nome do 
pesquisador/orientador (Exemplo: “JoaoMiguelNunes.doc”).  
 
3.2.4. Só será aceito um resumo por inscrição. 
 
3.2.5. Caso o pesquisador/orientador submeta mais de um resumo ao Evento, deverá efetuar uma 
nova inscrição e distinguir os arquivos, numerando-os. 
 

3.2.6. Os resumos serão avaliados, quanto ao formato de edição (vide Anexo I), pelos coordenadores 
de pesquisa (COPIs) do IFRJ.  
 

3.2.6.1. Caso seja necessária alguma alteração no resumo, o autor será comunicado via e-
mail e deverá reenviar o arquivo corrigido no prazo estabelecido neste Edital.  

 

3.2.7. Após a realização da etapa informada no item 3.2.6.1., os resumos dos trabalhos que 
permanecerem fora dos padrões indicados no modelo (Anexo I) não serão publicados. 
 

3.2.8. Os resumos publicados são de responsabilidade única e exclusiva de seus autores.  
 

3.3. A submissão do resumo implica o reconhecimento e a aceitação das obrigações previstas neste Edital. 
 

3.4. O período da inscrição/submissão dos resumos obedecerá ao Cronograma apresentado no item 6 deste 
Edital. 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

 
4.1. Os pôsteres e as comunicações orais deverão ser apresentados de acordo com os modelos 

disponibilizados em http://portal.ifrj.edu.br/eventos-jit-forum-ite-jpg.  
 
 

4.1.1. Caberá ao orientador indicar a modalidade de apresentação de seu trabalho (pôster ou 
comunicação oral) no ato da inscrição. 
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4.1.2. Esta indicação poderá ser alterada pelo Comitê Organizador do Evento, sendo incumbência 
dos autores confirmá-la em sua programação, disponibilizada em http://portal.ifrj.edu.br/eventos-jit-

forum-ite-jpg, conforme Cronograma apresentado no item 6 deste Edital. 
 

4.1.3. O trabalho na modalidade pôster deve ser confeccionado com dimensões máximas de 90cm 
(largura) x 120cm (altura).  
 

4.1.4. O trabalho a ser apresentado na modalidade comunicação oral deve ser confeccionado como 
um arquivo de apresentação em Microsoft Power point versão 97-2003 (“.ppt”). 
 

4.1.5. Não haverá nenhum tipo de apoio financeiro do Comitê Organizador do Evento para a 
confecção do material utilizado na apresentação do trabalho, ficando as despesas a cargo exclusivo 
dos autores. 
4.1.6. Os trabalhos, tanto na modalidade pôster como na modalidade comunicação oral, deverão 
conter, obrigatoriamente, as seguintes logomarcas: IFRJ, CNPq, FAPERJ, e de outras agências de 
fomento, quando for o caso. 
 

4.2. Os trabalhos serão agrupados, sempre que possível, em áreas de conhecimento afins, com o intuito de 
integrar alunos e pesquisadores. 
 

4.3. Dependendo da modalidade, cabe ao apresentador estar munido do pôster ou do arquivo de 
apresentação da comunicação oral no horário e local indicados na programação do Evento. 
 

4.3.1. Os arquivos das apresentações na modalidade oral devem ser entregues ao Coordenador da 
Sala até 10 (dez) minutos antes do início da sessão. 

 
4.4. O orientador deverá estar presente ao Evento, mas não necessariamente à apresentação do trabalho 
por ele orientado.  
 

4.4.1. Quando for o caso, o coorientador do projeto poderá representar o orientador. 
 
4.4.2. Na impossibilidade da presença do orientador e/ou do coorientador, deverá ser informado ao 
Comitê Organizador do Evento o motivo da ausência. 

5. DA AVALIAÇÃO E DA CERTIFICAÇÃO 
 
5.1. As apresentações nas modalidades pôster e comunicação oral serão avaliadas por dois avaliadores, 
integrantes do Comitê de Avaliação dos Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica e 
Tecnológica, que farão a arguição ao apresentador. 
 

5.2. As avaliações terão como base os critérios estabelecidos no Formulário de Avaliação do Resumo e da 
Apresentação (Anexo II). 
 

5.2.1. Os orientadores dos projetos de pesquisa do PIBICT, PROCIÊNCIA e PIVICT serão convocados 
para compor o Comitê de Avaliação. 
 

5.3. Só serão certificados os trabalhos efetivamente apresentados no Evento.  
 
5.4. Após a avaliação, os autores dos trabalhos de cada área classificados entre os três primeiros colocados 
farão jus a um certificado de menção honrosa. 
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6. CRONOGRAMA 
 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO 

Liberação do Edital 06/03/2017 

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

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

12/05/2017 

Realização da XI JIT  07 e 08/06/2017 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1. Em atendimento à Resolução Normativa 17/2006 do CNPq, a avaliação do Evento será feita por um 
Comitê Externo, responsável pela avaliação dos programas de Iniciação Científica do IFRJ. 
 

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

7.2. Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo e-mail jit@ifrj.edu.br. 

Rio de Janeiro, 06 de março de 2017. 

Daniel Artur Pinheiro Palma 
Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 
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 ANEXO I 
(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) (Modalidade do Programa), Nome do colaborador (PQ- sigla da instituição), 

Nome completo do orientador (PQ), 
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. 
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ANEXO II  
XI JORNADA INTERNA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

Formulário de Avaliação do Resumo e da Apresentação 
 
 
 

 

Código de Identificação: 

ITEM DE AVALIAÇÃO 
Pontuação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1 Adequação do Resumo aos objetivos da JIT           

2 
Relevância e contribuição do trabalho para a área do 
conhecimento 

          

3 Apresentação do trabalho (formato, estética, organização)           

4 Postura e fluência do(a) aluno(a)           

5 Ordenação e clareza de ideias na exposição do trabalho           

6 Argumentação e conteúdo           

7 Adequação entre Título, Objetivo(s) e Metodologia(s)           

8 Apresentação dos Resultados e Discussão           

Pontuação Final 
 

Parecer Obrigatório 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(   ) Recomendo o trabalho para concorrer à premiação no Evento 
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