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Orientações para elaboração do resumo do trabalho – 14ª Jornada de 
Iniciação Científica 
 
 

Para a 14ª Jornada de Iniciação Científica – JIC os trabalhos (além de vídeo e pôster) deverão 
ser submetidos por meio do envio de resumo contendo no mínimo 200 palavras e no máximo 300 
palavras. O resumo deverá ser redigido observando a norma culta da Língua Portuguesa e primar pela 
objetividade, clareza e impessoalidade, sendo de fundamental importância que a pesquisadora 
orientadora ou pesquisador orientador do trabalho auxilie na revisão do texto antes do envio de sua 
versão final para homologação, e, posteriormente para a avaliação. 

 
O texto do resumo deverá ser escrito em parágrafo único, sem o uso de subtítulos, citações ou 

referências. O corpo do resumo deverá conter:  
 
a. Introdução;  
b. Objetivo; 
c. Metodologia; 
d. Resultados (esperados, parciais ou finais); e 
e. Conclusões. 
 
Lembrando que o texto do resumo deverá ser preenchido e enviado diretamente no sistema de 

submissões da 14ª JIC. 
Orientações para construção do resumo: 
 
Resumo: Na introdução é relevante relatar como surgiu o projeto e contextualizar sua relação 

com fatos que ocorrem no mundo, de modo a evidenciar o problema que motivou a pesquisa. A seguir, 
o resumo deve conter o(s) objetivo(s) que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Depois, 
é necessário justificar a relevância da sua realização, esteja ela relacionada à própria formação dos 
estudantes envolvidos, à resolução de problemas observados na sociedade ou à conscientização da 
sociedade a respeito de determinado assunto, por exemplo. Logo após, a metodologia deve informar e 
descrever os detalhes dos métodos empregados pelas/pelos estudantes para o alcance dos objetivos 
estipulados para a pesquisa: análise documental, entrevistas, observações, experimentos, entre outros. 
Por fim, devem ser relatados os resultados parciais, caso a pesquisa esteja em andamento, ou os 
resultados finais, caso a pesquisa já esteja encerrada. 


