
 

 

 
Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017 

À COMUNIDADE INTERNA DO IFRJ 

 

 

Resultado da Pesquisa de Satisfação da XI JIT, do  
VI FÓRUM ITE e da I JPG 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (PROPPI) tem o prazer de divulgar o 

resultado da pesquisa de satisfação referente à XI Jornada Interna de Iniciação Científica e 

Tecnológica (JIT), ao VI Fórum de Inovação, Tecnologia e Educação (Fórum ITE), e à I Jornada de 

Pós-Graduação, eventos concomitantes do IFRJ, realizados no Campus Rio de Janeiro, durante os 

dias 07 e 08 de junho de 2017. 

A pesquisa foi realizada via formulário eletrônico e contou com a participação de 

pesquisadores, avaliadores e estudantes que participaram dos três eventos, os quais são descritos 

brevemente abaixo: 

 (1) A JIT é um evento sistêmico itinerante, que possibilita a todos os campi do IFRJ 

desempenharem o papel de protagonistas na proposta de interação e troca de conhecimentos e 

experiências entre os pesquisadores (docentes / técnico-administrativos) e alunos, a partir da 

divulgação das pesquisas realizadas no âmbito dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica 

do IFRJ, possibilitando, em especial, a participação de todos os membros da comunidade 

acadêmica local.  

(2) O Fórum de Inovação, Tecnologia e Educação é um evento constituído de ações 

propositivas voltadas para a disseminação da cultura de inovação e para a discussão sobre a 

política institucional de proteção à propriedade intelectual (PI) e outras formas de transferência 

de tecnologia.  

(3) A Jornada de Pós-Graduação 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 e stricto sensu do IFRJ, objetivando a integração e a troca de experiências e 

de saberes entre pesquisadores e estudantes de pós-graduação, e a consolidação de espaços de 

debates em torno de temas relevantes para os cursos e programas de pós-graduação.   

 



 

 

 

Na edição deste ano foi apresentado um total de 381 trabalhos de pesquisa, nas 

modalidades oral e pôster, o que indica um aumento de aproximadamente 4% em relação ao ano 

de 2016.  

Esta pesquisa de satisfação objetiva identificar os pontos fracos e fortes dos eventos, a fim 

de que possamos aprimorar a organização das próximas edições, no intuito de realizarmos 

encontros cada vez mais relevantes e significativos no âmbito acadêmico, científico e tecnológico.  

Por fim, agradecemos imensamente a todos que participaram da XI JIT, do VI Fórum e da I 

JPG, e a todos que responderam à nossa pesquisa de satisfação.  

Os resultados obtidos podem ser visualizados nos gráficos abaixo: 

 

 

Programação do evento 

 

 

 

 

 

 

“Temas variados, nos 
proporcionaram uma 
programação rica em 
conhecimento. ” 



 

 

 

Divulgação do evento 

 

 

Organização  

 

 

 

“A divulgação foi muito boa 
para os alunos do  IFRJ”  

“Equipe atenta e sempre 
disposta a tirar nossas 
dúvidas”. 



 

 

 

Temas das atividades 

 

 

Conhecimento dos ministrantes sobre os temas 

 

 

 

 

“A variedade dos 
temas é um ponto 
forte do evento”. 

“Os ministrantes 
aparentavam ter 
profundo 
conhecimento sobre os 
temas das atividades”. 



 

 

 

Instalações 

 

 

De acordo com os resultados da pesquisa, podemos verificar que os eventos, de uma 

maneira global, atenderam ao principal objetivo, que foi apresentar uma programação de 

qualidade e interessante para os estudantes e professores. Para o próximo ano, estaremos mais 

atentos quanto à disposição do espaço para a apresentação dos trabalhos. 

Mais uma vez, agradecemos a todos pela participação nesta pesquisa, de forma que 

possamos sempre aprimorar as próximas edições dos eventos. 

“O espaço em que os pôsteres 
ficaram foi minúsculo”. 


