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EDITAL INTERNO Nº 13/2019 

VI JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CAMPUS REALENGO 

         INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

RIO DE JANEIRO  

 

 

A Direção Geral do IFRJ/Campus Realengo, no uso de suas atribuições, torna público o 

presente Edital que contem as normas referentes à submissão, apresentação e avaliação de 

trabalhos de pesquisa na VI Jornada de Iniciação Científica do IFRJ/Campus Realengo. 

 

 

1. DAS NORMAS GERAIS 

 

1.1. Durante a VII Semana da Saúde do IFRJ/Campus Realengo, acontecerá a VI 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 e superior, ao nível de graduação e pós-graduação do IFRJ e outras Instituições 

de Ensino, e seus respectivos docentes, pesquisadores e coordenadores de pesquisa e 

inovação, proporcionando assim a divulgação do saber científico da área de saúde em 

ensino, pesquisa e inovação. 

 

1.2. A Jornada de Iniciação Científica do IFRJ/Campus Realengo pode ser considerada, 

juntamente com a Semana da Saúde do Campus Realengo, o maior e mais tradicional 

evento acadêmico do Campus Realengo do IFRJ.  

 

1.3. O VII Encontro de Saúde do IFRJ/Campus Realengo e a VI Jornada de Iniciação 

Científica do IFRJ/Campus Realengo serão realizados no Campus Realengo do IFRJ, 

localizado Rua Professor Carlos Wenceslau nº. 343, no Bairro de Realengo, Rio de 

Janeiro, RJ, no período de 17 a 19 de setembro de 2019. 

 

1.4. A V Jornada de Iniciação Científica do IFRJ/Campus Realengo proporcionará a todos 

os alunos de iniciação científica e pesquisadores um ambiente oportuno à troca de 

experiências por meio da apresentação de projetos de ensino, pesquisa e inovação 

realizados no campus Realengo/IFRJ. 

 

1.5. Os trabalhos serão apresentados no formato oral pelos alunos e avaliados pelos 

docentes em sessões de discussão de acordo com área temática. 

 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1. A VI Jornada de Iniciação Científica do IFRJ/Campus Realengo dispõe-se a 

proporcionar um espaço para a exposição e discussão de trabalhos de ensino, pesquisa 

e inovação, estabelecendo um produtivo intercâmbio entre alunos de ensino médio, 

graduação e pós-graduação, docentes e servidores técnico-administrativos envolvidos 
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nas atividades de divulgação científica, pesquisa e inovação desenvolvidas no Campus 

Realengo do IFRJ. 

 

2.2. A VI Jornada de Iniciação Científica do IFRJ/Campus Realengo reunirá alunos 

bolsistas e voluntários dos Programas Institucionais de Pesquisa e Inovação.  

 

2.3. O presente evento tem como objetivos gerais: (1) propiciar à Zona Oeste do Rio de 

Janeiro, uma excelente oportunidade de divulgação dos avanços em ensino, pesquisa e 

inovação, contribuindo para diminuição das diferenças regionais e para a equidade de 

qualificação dos alunos, docentes e pesquisadores; (2) contribuir para a formação do 

senso crítico e interesse científico nos alunos; (3) estimular o envolvimento de 

docentes, pesquisadores e alunos nas atividades de pesquisa e inovação; (4) publicizar 

as atividades de pesquisa e inovação desenvolvidas no Campus Realengo. 

 

 

3. DA SUBMISSÃO DO RESUMO/AVALIAÇÃO DO RESUMO 

 

3.1. Serão aceitos para apresentação na VI Jornada de Iniciação Científica do 

IFRJ/Campus Realengo os trabalhos de pesquisa e inovação das modalidades: Projetos 

de Programas de Iniciação Científica (PIBIC), Iniciação Científica Júnior (PIBIC Jr), 

Iniciação Tecnológica e Inovação (PIBITI), Programa Voluntário de Iniciação 

Científica (PIVIC), e Programa Voluntário de Iniciação Tecnológica e Inovação 

(PIVICT),  Programa de Educação Tutorial (PET), Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PETs-Saúde); Trabalhos de conclusão de curso de graduação e 

pós-graduação (TCCs) e projetos de pesquisa e/ou inovação em desenvolvimento por 

pesquisadores e alunos do campus Realengo com ou sem fomento externo.  

3.2. A submissão do resumo se dará exclusivamente por meio de envio do trabalho na 

forma de resumo para apresentação na modalidade pôster. 

 

3.2.1. A submissão deverá ser realizada exclusivamente on-line para o e-mail 

coppog.creal@ifrj.edu.br 

3.3.  No email deverá ser anexado o resumo, cujo modelo encontra-se disponível em 

https://portal.ifrj.edu.br/realengo/informacoes-academicas e no Anexo 1 deste Edital. 

 

3.3.1. O resumo deverá ser digitado em português e conter entre 300 e 500 palavras 

(incluindo introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão), 

seguido da indicação de três a cinco palavras-chave, área de conhecimento e 

financiamento da pesquisa. 

 

3.3.2. Os resumos deverão respeitar as normas de submissão conforme o Anexo I. 

 

3.3.3. O arquivo do resumo deverá ser em formato “.doc” e identificado com a área 

de conhecimento – título do trabalho – resumo. 

 

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

https://portal.ifrj.edu.br/realengo/informacoes-academicas
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3.4.  O período de submissão dos resumos será de 15 de agosto a 1 de setembro de 2019.  

 

3.4.1. Os resumos serão avaliados quanto ao formato de edição. 

 

3.4.2. Caso seja necessária alguma alteração no resumo, o autor será comunicado 

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

 

3.5.  A submissão do resumo implica no reconhecimento e na aceitação das obrigações 

previstas neste Edital pelos autores. 

 

3.6. O período da submissão dos resumos obedecerá ao cronograma apresentado no item 6 

deste Edital. 

 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

4.1.  A forma de apresentação dos trabalhos é somente na modalidade oral. 

 

4.2.  A apresentação do trabalho será em arquivo ppt contendo 10 slides com as seguintes 

informações: (1) título (descrito em letras maiúsculas, centralizado; abaixo do título 

(deixando uma linha de espaço); o nome dos autores separados por ponto e vírgula, 

sublinhado o nome do apresentador, e endereço eletrônico para contato do orientador; as 

respectivas instituições de origem dos autores; (2) introdução; (3) objetivo; (4) 

metodologia (que deverá incluir, se for o caso, a descrição da análise estatística); (5) 

resultados (apresentação dos dados obtidos através de figuras e/ou tabelas); (6) 

conclusão. 

 

4.3.  O conteúdo dos trabalhos é de responsabilidade exclusiva dos autores. 

 

4.4. A apresentação deve conter, obrigatoriamente, as logomarcas das instituições que 

concederam auxílio financeiro ao projeto. 

 

4.5. Cabe ao apresentador estar munido do arquivo no formato solicitado, no horário e no 

local indicados na Programação do Evento. 

 

4.6. Os trabalhos serão agrupados em áreas de conhecimento afins, com intuito de 

integrar alunos e pesquisadores. 

 

4.7. O orientador deverá estar presente na apresentação do trabalho por ele orientado. 

 

4.7.1. Quando for o caso, o co-orientador do projeto poderá representá-lo. 

4.7.2. Na impossibilidade de comparecimento de ambos, a Comissão Científica da 

JIC deverá ser informada do motivo da ausência para que possa dar ao aluno 

o suporte necessário. 
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5. DA AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES E CERTIFICAÇÃO 

 

5.1. As apresentações serão avaliadas por dois avaliadores, de acordo com o formulário 

de avaliação disposto no Anexo II deste Edital. 

 

5.1.1. Os projetos serão avaliados com base na qualidade do trabalho e da 

apresentação, assim como de seus resumos.  

 

5.2. Os trabalhos serão avaliados pela coordenação de Pesquisa e Inovação (COPI) e demais 

pesquisadores do Campus Realengo. 

5.2.1. Os orientadores dos trabalhos a serem apresentados serão convocados pela 

COPI para compor o Comitê de Avaliação. 

 

5.3.  Só serão certificados os trabalhos efetivamente apresentados no Evento. 

 

5.4.  Os trabalhos que, após a avaliação, obtiverem o 1o lugar de cada área receberão um 

certificado de menção honrosa.  

 

 

6. CRONOGRAMA 

 

ETAPA/ATIVIDADE DATA 

Divulgação do Edital 15/08/2019 

Submissão de resumos 15/08 a 01/09/2019 

Avaliação dos resumos 02/09 a 09/09/2019 

Reenvio dos resumos a serem corrigidos 09/09/2019 

Divulgação da listagem de trabalhos aprovados 11/09/2019 

Realização da V JIC 18/09/2019 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1.  Os casos omissos serão analisados pela Comissão Científica do Evento. 

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

coppog.creal@ifrj.edu.br. 
 

 

 

                                                        

Elisa Suzana Carneiro Poças 

Direção Geral 

IFRJ - Campus Realengo 

ANEXO I 

 

Modelo do Resumo 
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(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 
emaildoautor1@ifrj.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 Agrárias; Ciências 

Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais 

Aplicadas; Engenharias; Linguística, Letras e Artes; Multidisciplinar. 

 

Financiamento: Especificar financiador(es), se houver. 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

mailto:emaildoautor1@ifrj.br
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Formulário de Avaliação 

 

 

Código de identificação:  

Título do trabalho: 

 

Itens da Avaliação Pontuação 

 0 a 10 

1 Adequação do resumo aos objetivos da JIC  

2 Relevância do trabalho  

3 Adequação entre título, objetivo e metodologia   

4 Detalhamento dos resultados e discussão   

5 Coerência entre conclusão e objetivos   

6 Argumentação e conteúdo  

7 Clareza e ordenação de ideias   

8 Postura e fluência do(a) aluno(a)  

9 Apresentação (estética, organização)  

10 Resumo de acordo com as normas de formatação  

Parecer:  

 

 

 

 

 

Nota final: 

 

 

 

 

 

 


