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Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Campus Macaé Professor Aloísio Teixeira 

Coordenação de Pesquisa e Coordenação de Extensão  

 

EDITAL nº 1 Coordenação de Pesquisa/ Coordenação de Extensão 2015 

 

VII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CAMPUS UFRJ-MACAÉ 2015 

 

A Coordenação de Pesquisa e a Coordenação de Extensão do Campus UFRJ-Macaé 

Professor Aloísio Teixeira, tornam pública a VII JORNADA DE PESQUISA E 

EXTENSÃO (VII JPE) DO CAMPUS UFRJ-MACAÉ, a realizar-se no dia 22 de outubro 

de 2015, como parte das atividades da 7ª SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA 

DO CAMPUS UFRJ-MACAÉ, observado o disposto neste Edital. 

O prazo para a inscrição de resumos para participação na VII JPE será de 25 de maio a 

12 de junho de 2015, até as 23:59 horas.  

 

1. DOS OBJETIVOS 

A VII JPE tem como objetivo assegurar a exposição e a discussão dos trabalhos de 

iniciação científica júnior, iniciação científica, extensão e pós-graduação desenvolvidos 

no Campus UFRJ-Macaé, proporcionando a troca de experiências entre os alunos de 

ensino médio, graduação, pós-graduação, técnicos-administrativos, professores e 

pesquisadores. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 A apresentação de trabalho na VII JPE é aberta a alunos de ensino médio (iniciação 

científica junior), graduação (iniciação científica ou extensão) e pós-graduação, bolsistas 

ou não. 

2.2 Para os alunos bolsistas PIBIC-UFRJ, PIBIC-CNPq, PIBEX, Pró-Cultura e Esporte e 

PIBIAC é obrigatória a apresentação de pelo menos um trabalho em que seja o autor 

principal.  

2.3 Os orientadores de bolsistas PIBIC-UFRJ, PIBIC-CNPq, PIBEX, Pró-Cultura e 

Esporte e PIBIAC estão obrigados a participar das atividades da VII JPE, especialmente 

durante a apresentação de seu orientando e como parecerista/avaliador. 



2 
 

2.4 Na impossibilidade de participação nas atividades da VII JPE, o orientador deverá 

encaminhar justificativa de ausência à Coordenação de Pesquisa ou de Extensão. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 A inscrição na VII JPE será realizada em plataforma específica (www.macae.ufrj.br), 

de 25 de maio a 12 de junho de 2015, até as 23:59 horas.  

3.2 Poderá apresentar trabalho na VII JPE:  

a) aluno de graduação e pós-graduação da UFRJ; 

b) aluno de graduação ou pós-graduação externo à UFRJ;  

c) aluno de ensino médio (iniciação científica júnior). 

3.3 A inscrição na VII JPE poderá ser feita por qualquer um dos autores do resumo.  

3.4 Todas as informações contidas no resumo, bem como a relação de autores e 

orientadores, são de responsabilidade dos docentes orientadores do referido resumo.  

3.5 Todo autor e coautor de resumo será automaticamente inscrito na VII JPE, não 

havendo nenhum formulário específico para inscrição como participante na VII JPE. 

3.6 Para efetuar a inscrição é necessário acessar a plataforma específica e preencher todas 

as informações solicitadas. 

 

4. DOS RESUMOS  

4.1. O resumo do trabalho inscrito na VII JPE deverá seguir as seguintes normas: 

a) estar redigido em português; 

b) ser claro e conciso; 

c) o resumo deve conter no mínimo 1000 e máximo 3.000 caracteres, contando os 

espaços. O resumo deverá ser redigido em parágrafo único e conter as seções: Introdução, 

Objetivos, Metodologia, Resultados, Conclusões. Não usar citações bibliográficas ou 

tabelas, gráficos, figuras, etc.; 

d) Devem ser indicados os nomes completos (sem abreviações) dos autores (nome e 

sobrenome) e de suas Instituições (sem abreviações). Indicar filiações diferentes 

utilizando numeração arábica; 

e) O trabalho de aluno bolsista deve estar vinculado a um projeto de pesquisa ou de 

extensão do seu orientador. 

f) Não serão aceitos resumos sem a participação de um professor ou técnico orientador. 

4.2 O conteúdo do trabalho é de responsabilidade de todos os autores e, em especial, dos 

orientadores.  
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4.3 Resumos duplicados serão automaticamente excluídos da avaliação e da apresentação. 

4.5 Durante o processo de submissão dos resumos de iniciação científica, extensão e pós-

graduação, o autor deverá selecionar SOMENTE UMA área do conhecimento para a 

avaliação e apresentação de seu resumo. As áreas de cada categoria estão presentes no 

ANEXO 1. 

 

5. DA AVALIAÇÃO E REVISÃO DOS RESUMOS 

5.1 Cada resumo inscrito será avaliado por um parecerista. 

5.2 As avaliações ocorrerão no período de 22 de junho a 03 de julho de 2015.  

5.3 O resumo inscrito poderá:  

a) ser aceito na forma apresentada;  

b) ter aceite condicionado à revisão do texto;  

c) ser rejeitado.  

5.4 O 1o resultado das avaliações dos resumos será divulgado do dia 06 a 08 de julho de 

2015. 

5.5 Caso o resumo seja condicionado à revisão, o autor terá acesso às alterações 

solicitadas pelo revisor. 

5.6 O período para realizar as alterações solicitadas e reenvio do resumo será de 09 a 23 

de julho (sendo improrrogável).  

5.7 Os resumos condicionados à revisão do texto retornarão aos pareceristas, que 

verificarão o atendimento às solicitações de modificação dos mesmos. Caso não ocorra a 

correção, os resumos serão automaticamente REJEITADOS, e portanto, não poderão ser 

apresentados na VII JPE. 

5.8 A decisão final do parecerista será divulgada a partir do dia 17 de agosto de 2015. 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO  

6.1 A apresentação de trabalhos na VII JPE ocorrerá em duas etapas. Na 1ª etapa, todos 

os trabalhos aceitos serão apresentados na forma de pôster. Na 2ª etapa, os trabalhos 

selecionados serão apresentados na forma oral. 

6.2 As apresentações da 1ª etapa serão realizadas no Polo Universitário, no dia 22 de 

outubro de 2015 em duas sessões: A, de 9h às 12h e B, de 13h às 16h. A sessão de 

apresentação de cada trabalho será divulgada pela Comissão Organizadora da VII JPE. 
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6.3 Todos os pôsteres (independente da sessão) deverão ser afixados entre 8h e 9h do 

dia 22 de outubro de 2015 e retirados após o encerramento da sessão B. Não será 

permitido afixação dos pôsteres em outro dia ou horário. 

6.4 Os pôsteres deverão possuir até 90 cm de largura e 1,20 cm de altura, e devem ser 

escritos em português. 

6.5 Todos os alunos (bolsistas ou voluntários) responsáveis pela apresentação de trabalho 

deverão assinar a lista de presença que será passada pela Comissão Organizadora da VII 

JPE ao final da sessão. O aluno que não assinar a lista não receberá o certificado de 

apresentação do trabalho. 

6.6 Durante a apresentação dos trabalhos na 1a Etapa da VII JPE, a presença de um dos 

orientadores e do aluno (primeiro autor) é obrigatória. Caso o aluno primeiro autor não 

possa estar presente, outro aluno coautor poderá apresentar o trabalho, desde que 

apresente justificativa documentada. 

6.7 As ausências dos bolsistas PIBIC, PIBEX, Pró-Cultura e Esporte e PIBIAC deverão 

ser justificadas pelos orientadores diretamente junto as Coordenações de Pesquisa e de 

Extensão do Campus UFRJ-Macaé. 

 

7. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DA 1ª ETAPA DA VII JPE 

7.1 Cada trabalho inscrito, atendido o disposto no item 4 do presente Edital, será avaliado 

por pelo menos um avaliador. 

7.2 O avaliador receberá o resumo de cada trabalho a ser avaliado e uma ficha elaborada 

pela Comissão Organizadora da VII JPE com os critérios que deverá observar no processo 

de avaliação (ANEXO 2). 

7.3 Após as avaliações, os trabalhos serão classificados de acordo com a nota obtida e os 

trabalhos selecionados irão concorrer ao prêmio de “Melhores Trabalhos do Campus 

UFRJ-Macaé”, durante a 2ª etapa da VII JPE, nas categorias iniciação científica, extensão 

e pós-graduação. 

7.4 Os critérios de desempate para os trabalhos de iniciação científica e de pós-graduação 

serão, nesta ordem: apresentação oral; execução dos métodos apresentados; 

conhecimento teórico sobre o tema; conhecimento metodológico; articulação dos 

resultados apresentados com as conclusões e perspectivas; estágio de desenvolvimento 

do trabalho; organização visual e gráfica do pôster; articulação com ensino e extensão. 

7.5 Os critérios de desempate para os trabalhos de extensão serão, nesta ordem: 

apresentação oral; execução dos métodos apresentados; conhecimento teórico sobre o 
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tema; conhecimento metodológico; articulação dos resultados apresentados com as 

conclusões e perspectivas; estágio de desenvolvimento do trabalho; organização visual e 

gráfica do pôster; articulação com ensino e pesquisa;  interação e diálogo entre 

universidade e sociedade; interdisciplinaridade e interprofissionalidade; impacto na 

formação do estudante; impacto e transformação social; sustentabilidade da ação 

extensionista. 

 

8. AVALIADORES DA 1ª ETAPA VII JPE 

8.1 É aberta a participação para professores e técnicos de nível superior do Campus UFRJ-

Macaé. 

8.2 Os avaliadores deverão participar, obrigatoriamente, de uma das reuniões 

preparatórias, a saber: 

- 1a Reunião dos avaliadores da VII JPE: NUPEM, 23 de setembro de 2014, das 

11 às 12 horas. 

- 2a Reunião dos avaliadores da VII JPE: Polo Universitário, 30 de setembro de 

2014, das 11 às 12 horas. 

 

9. PRÊMIOS E MENÇÕES HONROSAS 

9.1 De cada área dos trabalhos apresentados na 1ª etapa da VII JPE serão selecionados os 

melhores trabalhos, que receberão menção honrosa e participarão da 2ª etapa VII JPE. 

9.2 Os trabalhos da categoria iniciação científica júnior selecionados na 1ª etapa da VII 

JPE receberão menção honrosa e não participarão da 2ª etapa da VII JPE.  

9.3 Os trabalhos contemplados com menção honrosa na VII JPE serão divulgados na 

cerimônia de encerramento da VII Semana de Integração Acadêmica do Campus UFRJ-

Macaé que ocorrerá no dia 23 de outubro de 2014, no Polo Universitário.  

 

10. 2ª ETAPA DA VII JPE 

10.1 Os trabalhos selecionados para a 2ª etapa da VII JPE deverão ser apresentados na 

forma oral. 

10.2 Os trabalhos de iniciação científica, extensão e pós-graduação selecionados para a 

2ª etapa serão apresentados no dia 29 de outubro de 2015, a partir das 9 horas, no Polo 

Universitário do Campus UFRJ-Macaé. 
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10.3 Os alunos participantes desta etapa deverão levar em PDF suas apresentações em 

um CD contendo apenas o arquivo de sua apresentação, no dia e local da apresentação 

entre 8 h e 8 h 30min. Não serão aceitas as apresentações em outro dia ou horário.   

10.4 A ordem das apresentações será divulgada previamente, devendo todos os alunos 

selecionados estarem presentes durante as apresentações dos demais trabalhos. 

10.5 Os trabalhos deverão ser apresentados obrigatoriamente pelo aluno primeiro autor 

do trabalho. Cada apresentação terá duração máxima de 15 minutos e em sequência 

haverá arguição realizada por três avaliadores. O orientador deverá estar obrigatoriamente 

presente durante a apresentação de seu aluno, contudo não poderá se manifestar durante 

a apresentação e arguição do aluno. Demais autores do trabalho não poderão 

apresentar os trabalhos, bem como não poderão participar da arguição. 

10.6 Os melhores trabalhos do Campus UFRJ-Macaé de iniciação científica, extensão e 

pós-graduação serão divulgados no encerramento da 2ª etapa da VII JPE.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Orientadores e alunos devem manter atualizados seus endereços na plataforma de 

inscrição. 

11.2 É fundamental que os dados solicitados na inscrição sejam informados de forma 

correta e completa, pois servirão de base para a elaboração do livro de resumos, dos 

programas e dos certificados. 

11.3 Em caso de dúvidas, orientadores e alunos deverão consultar a Comissão 

Organizadora da VII JPE. 

11.4 Informações adicionais poderão ser obtidas: 

a) na página do Campus UFRJ-Macaé: www.macae.ufrj.br; 

b) na Coordenação de Pesquisa ou na Coordenação de Extensão do Campus UFRJ-

Macaé; 

c) por correio eletrônico: siaufrjmacae@gmail.com, com assunto VII JPE. 
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ANEXO 1 - ÁREAS DE CONHECIMENTO 

GRADUAÇÃO 

(INICIAÇÃO CIENTÍFICA) 

GRADUAÇÃO 

(EXTENSÃO) 
PÓS-GRADUAÇÃO 

Ambiente e Sociedade 

Bioquímica 

Biologia Celular e Molecular 

Botânica 

Ciências da Saúde (Nutrição, 

Enfermagem, Medicina ou 

Farmácia) 

Ciências Físicas 

Educação 

Farmacologia 

Fisiologia 

Microbiologia-Imunologia 

Química 

Zoologia 

Comunicação 

Cultura   

Desporto   

Direitos Humanos   

Educação   

Meio Ambiente   

Saúde   

Tecnologia e Produção   

Trabalho   

Ambiente e Sociedade 

Bioquímica 

Biologia Celular e Molecular 

Botânica 

Ciências da Saúde (Nutrição, 

Enfermagem, Medicina ou 

Farmácia) 

Ciências Físicas 

Educação 

Farmacologia 

Fisiologia 

Microbiologia-Imunologia 

Química  

Zoologia 
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ANEXO 2 – FICHAS DE AVALIAÇÃO 

VII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DO  

CAMPUS UFRJ-MACAÉ (VII JPE) 

22 de Outubro de 2015 

 

Ficha de Avaliação para trabalhos de EXTENSÃO da VII JPE 

Nome do Avaliador: ____________________________________________________ 

Nome do apresentador: _________________________________________________ 

Trabalho: (    ) PIBEX (     ) ESPECIAL I       (     ) ESPECIAL II      

(    ) PIBIAC   (    )  NÃO BOLSISTA 

1) Tipo de atividade desenvolvida: 

(     ) Curso   (     ) Projeto   (     ) Evento   (     ) Programa     

(     ) Prestação de serviço (     ) Outro: _______________________________________ 

2) Área de conhecimento do trabalho: ______________________________________    

3) Trabalho apresentado pelo? 

(     ) 1º autor/discente    (     ) co-autor discente (   ) co-autor/docente        (   ) 

orientador  

Se o 1º autor não for o apresentador, colocar justificativa (o trabalho não concorrerá 

a prêmio) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) O 1º autor  atualmente está cursando: 

(    ) Ensino Médio      (     ) Graduação     (     ) Pós-graduação  

(   ) Está fora de atividades acadêmicas 

5) Há quantos meses o aluno está participando do projeto? ____________________ 
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Critérios a serem avaliados Nota (0 a 10 para cada item) 

Apresentação oral (clareza, objetividade, 

linguagem formal) 

 

Organização visual e gráfica do pôster  

Conhecimento teórico sobre o tema  

Conhecimento metodológico (técnicas, 

coleta e análise de dados, estratégias de 

ação etc.)  

 

Execução dos métodos apresentados (o 

aluno executou as estratégias, técnicas?) 

 

Estágio de desenvolvimento do trabalho  

Articulação dos resultados apresentados 

com as conclusões e perspectivas 

 

Articulação com ensino e pesquisa (o 

aluno relaciona o conhecimento 

produzido com a pesquisa e o ensino de 

graduação e/ou de pós-graduação?) 

 

Interação e diálogo entre universidade e 

sociedade (via de mão dupla) 

 

Interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade 

 

Impacto na formação do estudante  

Impacto e transformação social 

(modificação da realidade social) 

 

Sustentabilidade da ação extensionista 

(continuidade da modificação) 

 

MÉDIA  

 

6) Outros comentários do avaliador sobre a apresentação oral (se necessário utilize 

o verso): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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VII JORNADA DE PESQUISA E EXTENSÃO DO  

CAMPUS UFRJ-MACAÉ (VII JPE) 

22 de Outubro de 2015 

 

Ficha de Avaliação para trabalhos de PESQUISA da VII JPE 

Nome do Avaliador: _____________________________________________________ 

Nome do apresentador: __________________________________________________ 

Trabalho: (    ) Ensino Médio  (     ) Iniciação Científica  (     ) Pós-Graduação 

Bolsa: _________________________________________________________________ 

1) Área de conhecimento do trabalho: ______________________________________ 

2) Trabalho apresentado pelo? 

(     ) 1º autor/discente    (     ) co-autor discente    (   ) co-autor/docente    (   ) orientador  

Se o 1º autor não for o apresentador, colocar justificativa (o trabalho não concorrerá 

a prêmio) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) O 1º autor  atualmente está cursando: 

(    ) Ensino Médio      (     ) Graduação      (     ) Pós-graduação (  ) Está fora de 

atividades acadêmicas 

4) Há quantos meses o aluno está participando do projeto?____________________ 

Critérios a serem avaliados Nota (0 a 10 para cada 

item) 

Apresentação oral (clareza, didática, objetividade, 

linguagem formal) 
 

Organização visual e gráfica do pôster  

Conhecimento teórico sobre o tema  

Conhecimento metodológico (técnicas, coleta e análise de 

dados, ética em pesquisa) 
 

Execução dos métodos apresentados (o aluno executou os 

métodos?) 
 

Estágio de desenvolvimento do trabalho  

Articulação dos resultados apresentados com as conclusões 

e perspectivas 
 

Articulação com ensino e extensão (o aluno relaciona o 

conhecimento produzido com extensão e ensino de 
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graduação e pós-graduação?) 

MÉDIA  

 

5) Outros comentários do avaliador sobre a apresentação oral (se necessário utilize 

o verso): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


