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EDITAL INTERNO Nº 05/2021 

VII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO –  

IFRJ/CAMPUS REALENGO 

 

 

A DIREÇÃO-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – CAMPUS REALENGO – reconduzida pela 

portaria do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro nº 795/DGP/REITORIA, de 18 de 

maio de 2018, publicada em DOU em 21 de maio de 2018, no uso de suas atribuições, torna 

público o EDITAL INTERNO Nº 05/2021 da VII Jornada de Iniciação Científica do 

IFRJ/Campus Realengo, que contém as normas referentes à submissão, apresentação e 

avaliação de trabalhos oriundos das atividades de ensino, pesquisa, inovação e extensão.  

 

1. DAS NORMAS GERAIS 

1.1. Durante o IX Encontro de Saúde do IFRJ/Campus Realengo, acontecerá a VII Jornada 

de Iniciação Científica do IFRJ/Campus Realengo, um evento voltado para o desenvolvimento 

e a consolidação do pensamento científico entre alunos do ensino médio, superior e pós-

graduação do IFRJ, e outras Instituições de Ensino e seus respectivos docentes, pesquisadores, 

servidores, proporcionando assim a divulgação do conhecimento.  

1.2. A VII Jornada de Iniciação Científica do IFRJ/Campus Realengo, em seu formato 

original, foi concebida com o intuito de socializar e compartilhar com a comunidade acadêmica 

a produção de conhecimentos realizada através das pesquisas desenvolvidas no IFRJ/Campus 

Realengo. Na medida em que as atividades de ensino, extensão, inovação e pesquisa se 

desenvolveram ao longo dos anos na história do Campus Realengo, e concebendo a 

indissociabilidade entre estas ações, a Jornada de Iniciação Científica passou a ter como 

objetivo proporcionar aos participantes um ambiente oportuno à troca de experiências por meio 

da apresentação de projetos de ensino, extensão, inovação e pesquisa realizados no Campus 

Realengo. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1. A VII Jornada de Iniciação Científica do IFRJ/Campus Realengo tem como intuito a 

divulgação do conhecimento e discussão de trabalhos de ensino, pesquisa, extensão e inovação, 
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estabelecendo, desta forma, um produtivo intercâmbio entre estudantes de ensino médio, 

graduação e pós-graduação, docentes e servidores técnico-administrativos envolvidos nestas 

atividades e a comunidade externa.  

2.2. O presente evento tem como objetivos gerais: (1) propiciar ao IFRJ/Campus Realengo 

a oportunidade de divulgação dos avanços em ensino, pesquisa, extensão e inovação entre 

comunidade acadêmica e externa; (2) contribuir para a formação de recursos humanos com 

ênfase no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão; (3) estimular o envolvimento de professores, 

pesquisadores e alunos em práticas de ensino, pesquisa, inovação e extensão; (4) criar espaço 

de divulgação de trabalhos de ensino, pesquisa, extensão e inovação de outras IES, viabilizando 

intercâmbio de saberes. 

 

3. DA SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DO RESUMO 

3.1. Serão aceitos para apresentação, durante a VII Jornada de Iniciação Científica do 

IFRJ/Campus Realengo, resumos de projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

3.2. É recomendável que os resumos tenham relação com o tema do evento: “Produção do 

cuidado em saúde em tempos de pandemia: desafios e avanços”.  

3.3. A submissão do resumo expandido se dará exclusivamente por meio de envio do 

trabalho na plataforma EVEN3, no link: 

https://www.even3.com.br/participante/trabalhocientifico/ 

3.4. O período de submissão de trabalhos será de 20 de agosto a 10 de setembro de 2021.  

3.5. Os resumos expandidos deverão ser elaborados conforme o modelo disponível no 

Anexo 1 deste edital.  

3.6. Cada autor principal poderá submeter até 02 resumos em cada categoria descrita no item 

1 das Normas para submissão. 

3.7. Cada resumo expandido poderá ter no máximo 8 autores.  

 

3.8. O arquivo do resumo expandido deverá ser em formato “.doc” e identificado com o 

título do trabalho.     

3.9. Os resumos expandidos poderão ser submetidos por qualquer um dos autores e, pelo 

menos, um dos autores deverá ter graduação completa.  
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about:blank


  

 Ministério da Educação  

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

Instituto Federal do Rio de Janeiro  

Diretoria do Campus Realengo  

 

 
 

3 
 

3.10. No momento da submissão, os autores poderão optar pela apresentação do resumo, que 

tem suas normas definidas no item 4 deste edital. Durante a realização do IX Encontro da Saúde 

do IFRJ/Campus Realengo, haverá um momento para a discussão dos resumos submetidos que 

optaram pela apresentação oral.  

3.11. O conteúdo do trabalho enviado é de total responsabilidade dos autores. 

3.12. Os resumos expandidos serão avaliados pelos membros avaliadores da Comissão 

Científica do IX Encontro da Saúde do IFRJ Campus Realengo. 

3.13. Os resumos serão avaliados quanto à adequação e coerência entre os elementos do 

trabalho título, objetivo, metodologia, resultados e conclusão, também quanto às normas de 

formatação. 

3.14. Caso seja necessária alguma alteração no resumo, o autor principal será comunicado via 

e-mail e deverá reenviar o arquivo corrigido no prazo solicitado. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1. Para aqueles autores que optaram pela apresentação do resumo, este será somente na 

modalidade de apresentação oral. 

4.2.  A apresentação deverá conter: (1) título; (2) o nome dos autores, sublinhado o nome do 

apresentador e endereço eletrônico para contato do autor principal; (3) as instituições de origem 

dos autores; (4) introdução; (5) objetivo; (6) metodologia; (7) resultados. 

4.3.  Poderão ser utilizados o auxílio de slides, vídeos ou outro recurso digital na 

apresentação dos trabalhos na modalidade oral.   

4.4.  A apresentação terá duração máxima de 7 minutos e será feita no sítio informado 

posteriormente pela plataforma EVEN3.  

 

4.5.  Os trabalhos serão agrupados em áreas de conhecimentos afins, com intuito de integrar 

a comunidade interna e externa.  

4.6.  As apresentações não serão avaliadas. Haverá um moderador na sala virtual a fim de 

promover o debate e discussão científica entre os participantes. 

4.7.  Será concedido certificado aos trabalhos apresentados na modalidade oral.  
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5. CRONOGRAMA 

ETAPA/ATIVIDADE DATA 

Divulgação do Edital 20/08/2021 

Submissão de resumos 20/08 a 10/09/2021 

Avaliação dos resumos 11/09 a 03/10/2021 

Divulgação dos trabalhos a serem apresentados 22/11/2021 

Realização da VII JIC  08/12/2021 

 

6.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1  Os casos omissos serão analisados pela Comissão Científica do evento. 

6.2. Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo e-mail 

coppog.creal@ifrj.edu.br. 

 

 

 

 

                                                        

  Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2021. 

 

 

   

 

Elisa Suzana Carneiro Pôças  

Diretora-Geral do Campus Realengo/IFRJ  
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ANEXO I 

 

MODELO DO RESUMO 

  

TÍTULO EM ARIAL 12, CENTRALIZADO, NEGRITO E MAIÚSCULAS: 

SUBTÍTULO TAMBÉM TODO EM ARIAL 12, NEGRITO E MAIÚSCULAS, SENDO 

A EXTENSÃO MÁXIMA DO CONJUNTO DE TRÊS LINHAS1 

  

SOBRENOME, Nome do autor2; SOBRENOME, Nome do autor3 

(Arial 10, alinhado à direita; Sobrenome em caixa alta e os nomes com as iniciais em 

maiúsculo; entre os nomes dos autores utilizar ponto e vírgula) 

Número máximo de autores por trabalho: 08 

 

1  Especificação acerca da origem do trabalho  

(informar se é trabalho de projeto de pesquisa, extensão, conclusão de curso ou outra 

categoria descrita no item 1 deste edital; Arial 10, alinhado à direita) 

 

2  Formação ou titulação do autor, instituição de ensino (abreviatura do nome da instituição), 

cidade, estado, e-mail,e deverá ser apresentado por ordem de contribuição intelectual para a 

elaboração do resumo. 

 (Arial 10, alinhado à direita) 

 

ESTRUTURA DO RESUMO EXPANDIDO 

O manuscrito deve ser realizado para uma página tamanho padrão A4, no formato retrato, que 

deverá ter margem superior igual a 3,0 cm e as demais igual a 2,0 cm. Serão aceitos apenas 

manuscritos inéditos. 

O texto deverá ter espaçamento entre linhas simples, fonte Arial 11 e o parágrafo será 

justificado.  

O resumo expandido deverá ter de 2 a 3 laudas.  



  

 Ministério da Educação  

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

Instituto Federal do Rio de Janeiro  

Diretoria do Campus Realengo  

 

 
 

6 
 

 

RESUMO:  

(Arial 09, justificado, em parágrafo único, sem recuos, sem referências, com espaço entre linhas 

simples. Deve conter no máximo 150 palavras. 

PALAVRAS-CHAVE:  

(No máximo 4 (quatro) palavras-chave, separadas por ponto e vírgula) 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVO; 

DESENVOLVIMENTO (RESULTADOS, EXPERIÊNCIA); 

DISCUSSÃO; 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

REFERÊNCIAS (que devem seguir o padrão ABNT vigente). 


