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COMUNICADO SOBRE A JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍIFICA E 

TECNOLÓGICA DO IFRJ 

 

Prezada Comunidade Científica do IFRJ, 

Em virtude da classificação do novo coronavírus (COVID-19) como 

pandemia, e das recomendações de quarentena e trabalho remoto, a equipe 

da Direção de Pesquisa Básica e Aplicada (Dpesq/PROPPI), em conjunto 

com o fórum de Coordenadores de Pesquisa e Inovação (CoPIs), em reunião 

virtual realizada em 26/03/2020, vêm, por meio deste informe, esclarecer 

questões referentes à próxima Jornada Interna de Iniciação Científica e 

Tecnológica (JIT) do IFRJ. 

1. A próxima JIT, anteriormente prevista para o dia 09/06/2020, será 

adiada. No momento, ainda não é possível definir uma nova data, nem 

mesmo garantir a realização presencial do evento.  

2. Independentemente da realização presencial da referida Jornada, 

todos os orientadores de bolsistas de pesquisa (PIBIC, PIBIC Jr, 

PIBIC-EM, PIVIC, PIBITI e PIBITI Jr) deverão encaminhar um resumo 

simples acerca do trabalho desenvolvido por seu(s) bolsista(s) no 

período de vigência da Bolsa. A submissão será realizada por meio de 

formulário eletrônico, em data que será publicada, oportunamente. 

Ainda que não aconteça a JIT presencial, estamos avaliando outras 

possibilidades e, de qualquer forma, os resumos submetidos serão 

utilizados para compilar dados das pesquisas realizadas, como forma 

de algum tipo de publicação.  
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3. Entendemos que o momento atual é delicado, e, por isso, 

recomendamos que as orientações aconteçam de forma virtual, 

priorizando a discussão dos resultados parciais que foram obtidos até 

o momento, bem como a revisão bibliográfica do objeto estudado. Para 

facilitar a produção do resumo, disponibilizaremos, de forma 

antecipada, o modelo que será empregado para confecção e futura 

submissão. Assim, aqueles que tiverem condições podem adiantar a 

construção desse material, com calma, sempre com a participação do 

pesquisador e do bolsista. 

 

Atenciosamente, 

Direção de Pesquisa Básica e Aplicada e equipe (Dpesq/PROPPI) 

Coordenadores de Pesquisa e Inovação do IFRJ (Campus Arraial do Cabo; 

Campus Belford Roxo; Campus Duque de Caxias; Campus Engenheiro 

Paulo de Frontin; Campus Mesquita; Campus Nilópolis; Campus 

Niterói; Campus Paracambi; Campus Pinheiral; Campus Realengo; 

Campus Resende; Campus Rio de Janeiro; Campus São João de 

Meriti; Campus Volta Redonda) 

 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020. 


