INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPESP)

14ª JORNADA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Pelotas, 24 de setembro de 2021.

REGULAMENTO DA 14ª JIC
A Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica (JIC) tem por objetivo
valorizar, divulgar e avaliar a produção científica e tecnológica do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) registrada
na Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (PROPESP).
O evento caracteriza-se por ser um espaço aberto a estudantes,
servidoras e servidores docentes e técnica/o-administrativas/os do IFSul para
troca de experiências por meio de pôsteres e vídeos, de acordo com os critérios
estabelecidos neste regulamento.
Considerando as questões de saúde pública e a necessidade de
distanciamento social em função da pandemia causada pelo coronavírus
(COVID-19), a JIC, que é um evento tradicional no IFSul, estará ocorrendo em
formato virtual.
1.

Da estrutura da Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica (JIC) 2021

A 14ª JIC ocorrerá de forma virtual, no período de 12 a 26 de novembro
de 2021. Ressalta-se que nesta edição, simultâneo à exposição virtual, serão
ofertados dois Workshops (ABNT Descomplicada e Produção de artigo
científico), mediante inscrições dos interessados e com certificado de
participação.
1.
Considerando-se a suspensão das atividades presenciais no IFSul em
razão da pandemia de Coronavírus (Covid-19), não haverá a realização da JIC
em seu formato presencial.
JIC Virtual:
● Resumo
● Pôster
● Vídeo (Pitch)
2.
2.

Das/os Participantes na JIC
Dos(as) Participantes na JIC

2.1 Apresentarão trabalhos na 14ª JIC:
As/os estudantes bolsistas dos projetos contemplados nos editais abaixo:
● EDITAL PROPESP 01/2020 - Bolsas Indutivas;
● EDITAL PROPESP 06/2020 - Apoio Financeiro e Bolsas a Projetos
de Pesquisa e Inovação/IFSul;
● EDITAL PROPESP 08/2020 - Bolsas - Iniciação Científica nas Ações
Afirmativas;
● EDITAL PROEN/PROEX/PROPESP/DAI 01/2020 - Processo Seletivo
Simplificado para Seleção de Propostas para Programa Parque Ativo;
● EDITAL PROEN/PROEX/PROPESP 01/2020 - 1º HACKATHON ONLINE.
As/os estudantes voluntárias e voluntários1 de Projetos por Edital (PE) ou
por Demanda (PD), no período compreendido entre agosto de 2020 e julho de
2021, incluindo os projetos prorrogados até 10/12/2021, desde que as/os
estudantes estejam devidamente cadastradas/os na PROPESP.
2.1.1 Estudantes que acumularem atividades de bolsista e voluntária/o,
deverão se inscrever como bolsista no site da JIC:
www.jic.ifsul.edu.br
2.2
Poderão apresentar trabalhos na 14ª JIC estudantes
cadastradas/os em projetos por demanda na PROPESP/IFSul, de mesma
vigência do item 2.1, contemplados com bolsa de editais externos de agências
de fomento. Estudantes que se enquadrem nesta situação e que não tenham
projeto cadastrado na PROPESP deverão preencher o campo denominado
“Número de registro de projeto” com os algarismos 000000.
2.3
Eventuais trabalhos que deveriam ter sido apresentados em JICs
anteriores onde a prestação de contas do projeto se encontre
incompleta/pendente, podem ser inscritas na 14ª JIC, devendo, a manifestação
de interesse, ser comunicada à PROPESP pelo endereço eletrônico
jic@ifsul.edu.br .
2.4
Os trabalhos serão apresentados nas modalidades pôster e vídeo
em plataforma virtual; além de resumo que integrará os anais em forma de Livro
de Resumos.
2.5
Os trabalhos apresentados deverão conter os resultados finais,
parciais ou esperados do plano de trabalho.
2.6
Para as/os voluntárias/os, nos casos de impossibilidade de
apresentação, a PROPESP solicita que seja enviado e-mail a jic@ifsul.edu.br
com a justificativa.
2.7
Conforme
estabelecido
nas
atribuições
das
pesquisadoras/bolsistas ou dos pesquisadores/bolsistas, estas/estes deverão
participar da JIC Virtual com apresentação em um vídeo curto (Pitch) e um pôster
digital. A ausência da apresentação implicará em pendências na PROPESP com
todas as punições previstas em editais e regulamentos institucionais, excluindo
1

Conforme previsão no TERMO DE COMPROMISSO DO ESTUDANTE ENVOLVIDO EM
PROJETOS DE PESQUISA (Voluntário), cláusula terceira, letra “d” da PROPESP/IFSul.

as situações de impedimento por motivo de saúde, mediante apresentação de
atestado médico.
3.

Das submissões à JIC

3.

Das submissões à JIC
3.1
As submissões serão gratuitas e realizadas exclusivamente pela
internet no site do evento, disponível em www.jic.ifsul.edu.br, no período de 04
de outubro até às 23h 59min do dia 18 de outubro de 2021.
3.2
Cada estudante, bolsista ou voluntário/a, deve realizar
individualmente a submissão do seu trabalho no site da JIC.
3.3
Após o envio do trabalho, o sistema irá solicitar os dados de
autoras e autores. O usuário da plataforma que está realizando a submissão,
assim como demais participantes do projeto, precisa ser identificado ou
identificado como Bolsista, Voluntária/o ou Orientador/a.
3.2
No ato da submissão, a/o participante deverá preencher o
formulário online com dados referentes ao trabalho, são eles:
● Título do trabalho;
●
Número do projeto de Pesquisa/Inovação na PROPESP;
●
Resumo: deverá conter introdução, metodologia, resultados
(esperados, parciais ou finais) e conclusões;
●
Palavras-Chave: deverão ser indicadas três palavras-chave para o
trabalho;
●
Link para o vídeo: a autora ou o autor deverá produzir um vídeo de
divulgação de seu trabalho, com duração de dois (2) a quatro (4) minutos.
●
Pôster: deverá ser enviado obrigatoriamente um pôster em
formato PDF, conforme modelo disponibilizado no site do evento.
●
Termo de autorização do uso de imagem e voz.
3.4
Não haverá submissões fora do prazo estabelecido neste
regulamento.
3.5
Os trabalhos submetidos serão homologados pela equipe da
Comissão Organizadora da PROPESP, via sistema de submissão, com aviso de
e-mail.
3.5.1 Caso a submissão não esteja de acordo, o trabalho será retornado
à/ao usuária/o para que realize as correções necessárias.
Cronograma: O Quadro 1 a seguir apresenta a definição de etapas
e datas a serem atendidas pelos participantes da 14ª JIC.
3.6

QUADRO 1 - Cronograma da 14ª JIC
ETAPAS

DATAS

1

LANÇAMENTO (JIC VIRTUAL)

04/10/2021

2

PERÍODO DE SUBMISSÕES

04 a 22/10/2021

3

HOMOLOGAÇÃO
(PROPESP)

DAS

SUBMISSÕES 25 e 26/10/2021

4

AVALIAÇÃO

27/10 a 11/11/2021

5

EXPOSIÇÃO VIRTUAL

16 a 26/11/2021

6

WORKSHOP: Produção de artigo científico

17/11/2021 das 17h
às 19h

7

WORKSHOP: ABNT Descomplicada

24/11/2021 das 17h
às 19h

3.6.1 As inscrições para os itens 6 e 7 são divulgadas na página da JIC,
da Pesquisa do IFSul e nas redes sociais da PROPESP.

4.
4.

Do Resumo
Do Resumo

O resumo deverá conter: Título, palavras-chave, introdução,
objetivo, metodologia, resultados (esperados, parciais ou finais) e conclusões.
4.2
O resumo deverá ser escrito em parágrafo único, sem citações ou
referências e conter entre 200 e 300 palavras, incluindo espaço.
4.3
O título do trabalho deverá ser obrigatoriamente diferente do
título do projeto de pesquisa.
4.4
Não serão aceitos trabalhos iguais, uma vez que, correspondem
ao resultado do plano de trabalho de cada discente.
4.5
Os resumos serão publicados em Livro de Resumos e estarão
disponíveis no sítio da Jornada de Iniciação Científica, no espaço da
Pesquisa/IFSul: http://www.ifsul.edu.br
4.6
As orientações para elaboração do resumo do trabalho estarão
disponíveis na plataforma de submissão.
4.1

5.
5.

Do pôster
Do Pôster

5.1
O pôster deve ser autoexplicativo, deve informar o título, o nome
da apresentadora ou do apresentador e do/a orientador/a, colaborador/a, não
ultrapassando o limite de 6 autoras/es, o local onde o trabalho foi realizado,

contendo uma descrição sucinta do projeto: introdução e objetivos, metodologia,
resultados, considerações ou conclusões e referências.
5.2
O modelo com as orientações detalhadas para elaboração do
pôster do trabalho estará disponível na plataforma de submissão.
5.3
O pôster deve ser enviado em formato PDF no espaço destinado
na plataforma.

6.
6.

Do Vídeo (Pitch)
Do Vídeo (Pitch)

A autora ou o autor deverá produzir um vídeo de apresentação de
seu trabalho, com duração de dois (2) a quatro (4) minutos.
6.2
O vídeo deverá ter boa qualidade de áudio e imagem.
6.3
A apresentação de materiais utilizados na pesquisa e o uso de
edições e animações são livres e ficarão a critério das/os autoras/es dos
projetos.
6.4
Na apresentação do vídeo deverá estar visível, de alguma forma,
a logomarca do IFSul. A apresentação em vídeo deverá conter, basicamente, os
mesmos itens presentes no resumo, relatados de forma organizada e
espontânea pela autora ou pelo autor do trabalho.
6.5
Os vídeos deverão ser disponibilizados na plataforma YouTube e
publicados com o título no formato “JIC2021 - Título do Trabalho”.
6.5.1 No momento da submissão do trabalho, no campo “Link” para o
vídeo, deverá ser inserido apenas o endereço do vídeo na plataforma YouTube.
6.1

7.
7.

Das avaliações
Das avaliações

Os trabalhos compostos por pôster e vídeo serão avaliados com
base nos critérios disponibilizados no site do evento.
7.2
Não caberá recurso aos resultados da avaliação.
7.3
O trabalho mais bem pontuado, na avaliação do pôster e do vídeo,
no nível de Ensino Médio e no nível de Ensino Superior, de cada uma das
Grandes Áreas de Conhecimento, receberá o Certificado de Destaque da JIC e
ficará classificado para a VI Jornada de Produção Científica que reúne
estudantes dos IFs da região Sul.
7.1

8.

Das Mesas de Troca de
Experiências
8.
Das Mesas de Troca d
CONSIDERANDO A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
NO IFSul, DEVIDO A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19), A

REALIZAÇÃO DAS MESAS DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS TAMBÉM ESTÁ
SUSPENSA
9.
9.

Da certificação da JIC

9.1 A emissão de certificados será feita com base nas informações do
formulário de submissão.
9.2 O nome da/o participante deve ser preenchido em sua completude;
não será possível a alteração dos dados, em caso de erro, após o encerramento
do período de submissão.
9.3 Os certificados serão gerados pelas/os próprias/os participantes, a
partir de funcionalidade disponível diretamente no site e estarão disponíveis
após o término do evento.
10.
10.

Das Disposições Gerais
Das Disposições Gerais

10.1 A PROPESP não se responsabiliza por mensagens não recebidas
devido à endereço eletrônico incorreto ou desatualizado, à controle de spam ou
a problemas técnicos de quaisquer naturezas.
10.2 Ao submeter o trabalho para o evento, todas/os as/os participantes
concordam e autorizam o uso de imagem e voz em todo e qualquer material
entre fotos, vídeos e documentos, para serem utilizados pelo IFSul, em
divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título
gratuito, abrangendo o uso em todo território nacional e no exterior.
10.2.1 Para estudantes menores de idade, a autorização de uso de
imagem e de voz deverá ser assinada pelo Responsável Legal. O documento
estará disponível na página de submissão do evento para download e deverá
ser enviado para o e-mail jic@ifsul.edu.br.
10.3 Dúvidas devem ser encaminhadas unicamente para o endereço de
e-mail jic@ifsul.edu.br.
10.4 Casos omissos serão avaliados pela PROPESP.

