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EDITAL INTERNO Nº 02/2017 
 

VI FÓRUM DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO  
 

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, III, torna público o presente Edital contendo as normas referentes à inscrição/submissão e apresentação 
de trabalhos de pesquisa e inovação no VI Fórum de Inovação, Tecnologia e Educação (VI Fórum ITE). 

1. DAS NORMAS GERAIS 
1.1. O VI Fórum ITE, doravante denominado Evento, constitui-se, sobretudo, na apresentação de trabalhos 
de pesquisa potencialmente inovadores. 
 
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 5 deste Edital. 
 
1.4.  As informações referentes ao VI Fórum ITE estarão disponibilizadas no site http://portal.ifrj.edu.br/eventos-

jit-forum-ite-jpg. 
 
1.5. O Evento contará com apresentações de trabalhos nas modalidades pôster e comunicação oral, 
conforme o descrito no item 4 deste edital. 
 
1.6. O Evento contará com a apresentação de palestras, mesas-redondas e oferta de minicursos. 
 
1.7. O presente Edital será concomitante com o Edital Interno 01/2017 – XI Jornada Interna de Iniciação 
Científica e Tecnológica do IFRJ, e com o Edital Interno 03/2017 – I Jornada de Pós-graduação (I JPG).  

2. DOS OBJETIVOS 
 
2.1. Disseminar a cultura de inovação para o corpo docente e discente, técnicos administrativos, 
pesquisadores e a sociedade em geral, a partir de palestras, mesas-redondas e minicursos. 
 
2.2. Estabelecer e fortalecer espaços de debates em torno de temas relevantes para a proteção da 
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias.  
 
2.3. Incentivar a inovação tecnológica por meio da pesquisa aplicada. 

3. DA INSCRIÇÃO / SUBMISSÃO / AVALIAÇÃO DO RESUMO 
 
3.1.  A inscrição no Evento se dará exclusivamente por meio de preenchimento do formulário eletrônico 
online, disponível em http://portal.ifrj.edu.br/eventos-jit-forum-ite-jpg, de acordo com o Cronograma constante 
do item 5 deste Edital. 
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3.1.1. O participante poderá submeter trabalhos na forma de resumo para apresentação na 
modalidade pôster ou comunicação oral. 
 

3.2. O resumo deverá ser anexado no ato da inscrição, de acordo com o modelo disponível neste edital 
(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. O arquivo do resumo deverá estar em formato “.doc”, identificado com o nome do 
pesquisador/orientador (Exemplo: “JoaoMiguelNunes.doc”).  
 
3.2.3. Só será aceito um resumo por inscrição. 
 
3.2.4. Caso o pesquisador/orientador submeta mais de um resumo ao Evento, deverá efetuar uma 
nova inscrição e distinguir os arquivos, numerando-os. 

 
3.2.5. Os resumos serão avaliados de acordo com os prazos estabelecidos no Cronograma constante 
do item 5 deste edital. 
 

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

3.4. A submissão do resumo implica o reconhecimento e a aceitação das obrigações previstas neste Edital. 
 
3.5. A inscrição nos minicursos deverá ser feita por formulário eletrônico online, disponível no site do 

evento, obedecendo ao Cronograma constante do item 5 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.  
 
4.1.2. Esta indicação poderá ser alterada pelo Comitê Organizador do Evento, sendo incumbência 
dos autores confirmá-la na sua programação, disponibilizada no site do evento 
http://portal.ifrj.edu.br/eventos-jit-forum-ite-jpg, conforme Cronograma constante do item 5 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 Powerpoint versão 97-2003 (“.ppt”). 
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4.1.5. Não haverá nenhum tipo de apoio financeiro do Comitê Organizador do Evento para a 
confecção da apresentação do trabalho, ficando as despesas a cargo dos autores. 

 
4.2. Cabe ao apresentador estar munido do pôster ou do arquivo de apresentação da comunicação oral no 
horário e local indicados na programação do Evento. 
 
 4.2.1. Os arquivos das apresentações na modalidade oral devem ser entregues ao coordenador da 
sala até 10 minutos antes do início da sessão. 

5. CRONOGRAMA 
 

ETAPA / ATIVIDADE DATA REALIZAÇÃO 

Liberação do Edital 06/03 

Divulgação online da programação do Evento 06/03 

Submissão dos resumos 08/03 a 16/04 

Inscrição nos minicursos 02/05 a 19/05 

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

 

12/05 

Realização do VI Fórum ITE 07/06 a 08/06 

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 proppi@ifrj.edu.br. 

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2016. 

 
Mira Wengert 

Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 
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 ANEXO 1 
(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 dos Autores (José Amaral Neves1, etc.) 
emaildoautor1@abcs.br   

 (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; Multidisciplinar. 

 

Financiamento: Especificar financiador(es), se houver. 
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