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Orientações para as/os Avaliadoras e Avaliadores 

 

Prezada Avaliadora ou Prezado Avaliador, 
 

Em primeiro lugar, agradecemos antecipadamente a disponibilidade de todas e todos em 
contribuir com a realização da 14ª Jornada de Iniciação Científica do IFSul. Apresentamos a seguir 
algumas orientações básicas que contribuirão para as atividades de avaliação dos trabalhos participantes 
do evento. 
 

● Período de avaliação: de 22/10/2021 a 11/11/2021. 
 

● A avaliação será realizada e preenchida única e exclusivamente por meio do sistema do evento, 
hospedado no endereço jic.ifsul.edu.br 
 

● A avaliadora ou avaliador terá acesso, por meio do sistema, aos trabalhos que lhes foram 
atribuídos para avaliação. Para cada trabalho estarão disponíveis as seguintes informações: 
resumo, palavras-chave, pôster e vídeo. Após a análise do trabalho como um todo, a avaliadora 
ou o avaliador terá disponível um formulário eletrônico que reflete a ficha de avaliação disponível 
no sistema do evento (jic.ifsul.edu.br). 

 
● A pontuação final do trabalho será calculada automaticamente pelo sistema e apresentada à 

avaliadora ou ao avaliador. 
 

● Até o fechamento do período avaliativo, a avaliadora ou o avaliador poderá realizar alterações 
em sua avaliação. Lembrando que sempre será considerada a última versão salva da avaliação, 
não sendo armazenados os registros anteriores.  

  
● Ao final do processo de avaliação, as autoras e os autores terão acesso às notas atribuídas 

individualmente pelas avaliadoras ou pelos avaliadores, sendo que a identificação destas ou 
destes se manterá preservada e em sigilo. 

 
● Caso a avaliadora ou avaliador não se sinta habilitada ou habilitado para avaliar determinado 

trabalho (seja pelo tema abordado ou por conflito de interesse), deve comunicar imediatamente 
à organização do evento pelo e-mail jic@ifsul.edu.br. 

 
● Em caso de qualquer outra dúvida em relação ao processo de avaliação, entrar em contato pelo 

e-mail jic@ifsul.edu.br.  

http://jic.ifsul.edu.br/
http://jic.ifsul.edu.br/
mailto:jic@ifsul.edu.br
mailto:jic@ifsul.edu.br

