
 

 

XIV JORNADA CIENTÍFICA 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS E APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS  

 

A XIV Jornada Científica tem como objetivo divulgar para a comunidade acadêmica e 

científica as pesquisas em andamento ou concluídas do Programa de Bolsas e Voluntários 

de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica, Trabalhos interdisciplinares, Trabalhos de 

Conclusão de Curso, Projetos de Pós-graduação e também de programas de outras 

instituições públicas e privadas de ensino e pesquisa. 

O evento faz parte da XIV Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Minas 

Gerais (IFMG) Campus Bambuí. A XIV Jornada Científica do IFMG Campus Bambuí 

oportunizará a submissão gratuita de trabalhos, na modalidade de resumo simples. A seguir 

são apresentados detalhes e orientações sobre o processo de preparo e submissão, 

avaliação e publicação dos trabalhos. 

  

1. INSCRIÇÃO 

1.1 Podem se inscrever e submeter resumos no evento, discentes, docentes e técnicos do 

IFMG ou de outras instituições de ensino. 

1.2 A inscrição e submissão de trabalhos deve ser realizada pelo site do evento: 

https://sistemas.bambui.ifmg.edu.br/open_conference/index.php/jornadacientifica/  

1.3 Atenção: Os autores que enviarem o resumo são legalmente responsáveis por todo o 

seu conteúdo, juntamente com seu orientador. O IFMG Campus Bambuí é isento de qualquer 

responsabilidade sobre o conteúdo do resumo que for divulgado e/ou publicado por qualquer 

meio de comunicação do evento (programa, certificado, e-mail, pôster, site, livro eletrônico e 

outros), pelos autores ou por terceiros. Todos os autores devem ter conhecimento das 

normas, do conteúdo do resumo e concordar em ter o nome inserido como autor. 

  

 

 



 

2. NORMAS PARA ENVIO DE RESUMOS 

2.1 Somente serão avaliados os resumos que: 

2.1.1 Forem submetidos na área de submissão de trabalhos no site do evento até a data 

especificada no cronograma - Anexo I. 

2.1.2  Se relacionem aos seguintes eixos temáticos: 

1) Engenharias, Ciências Exatas e da Terra; 

2) Ciências Biológicas; 

3) Ciências Agrárias; 

4) Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes. 

2.1.3 Sigam as normas estabelecidas para a elaboração do resumo. 

2.1.4 Serão aceitos apenas resumos simples de trabalhos originais de pesquisa. 

2.1.5 Não serão aceitas revisões de literatura. 

2.1.6 Cada participante poderá enviar até 2 (dois) resumos como autor principal (1º autor). 

2.2. Normas de elaboração dos resumos 

2.2.1 Os resumos serão elaborados no formato de Resumo Simples, inseridos diretamente 

no sistema utilizado para submissão e devem conter a seguinte estrutura: 

1) Título: deve ser objetivo, conciso e informativo. O campo deve ser preenchido com 

LETRAS EM CAIXA ALTA no campo disponível na área de submissão; 

2) Autores: Os resumos deverão ter no máximo 6 autores por trabalho. Para cada autor, 

informar nome completo, instituição ao qual é afiliado e e-mail, por meio de numeração. No 

caso de autores da mesma instituição, indicar o nome desta somente uma vez. O estudante 

cadastrado em programa com bolsa de pesquisa (PIBIC, PIBITI, PIBITec, PIBIC Jr) ou como 

voluntário (PIVIC, PIVITI, PIVITec, PIVIC Jr) deverá identificar-se, por meio de asterisco após 

a identificação da instituição; 

Exemplo: Nome do primeiro autor (1)*, Nome do coautor (1) 

(1) Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Bambuí. 

* Bolsista PIBIC. 

3) Corpo do texto: deverá ser digitado em corpo único, no campo disponível na área de 

submissão, no formato estruturado: Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados e 

Discussão; Conclusão ou Considerações Finais; porém sem incluir tais palavras no corpo do 

texto, contendo entre 300 e 500 palavras; 

4) Palavras-chave: inserir de três a cinco palavras-chave; ordenadas em ordem alfabética e 

separadas por ponto e vírgula, no campo disponível na área de submissão. 

2.3 Não é permitido inserir no corpo do resumo referências, gráficos, quadros ou tabelas. 

2.4 A submissão dos trabalhos deve ser realizada segundo o tutorial de submissão disponível 

no site do evento. O resumo será inserido diretamente no sistema, não é necessário enviar 

arquivos em anexo. 



 

  

3. AVALIAÇÃO 

3.1 Cada Resumo será avaliado de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo II. 

3.2 Serão aprovados os trabalhos que atingirem a média de 60 pontos, em pelo menos duas 

avaliações. Caso haja discrepância superior a 30 pontos entre as avaliações, um avaliador 

adicional será convidado. 

3.3 Os trabalhos “aceitos com correções” deverão realizar as alterações indicadas na 

submissão inicial inserida no sistema no prazo máximo de 3 dias úteis a contar do 

recebimento da avaliação por e-mail. 

3.4 O Autor deve notificar a realização das correções pelo sistema, conforme explicado no 

tutorial de submissão disponível no site do evento. 

3.5 De acordo com a pontuação obtida na avaliação, a apresentação do trabalho será definida 

como oral ou via pôster pela Comissão do evento. 

3.6 O trabalho com maior média das avaliações de cada área, desde que tenha nota superior 

a 85 pontos, será selecionado para a apresentação oral e receberá certificação de melhor 

resumo. Caso não exista interesse ou disponibilidade para apresentação oral pelos autores 

do trabalho, será selecionado o trabalho com pontuação que sucede a maior média. 

3.7 No dia do evento as apresentações (oral ou pôster) dos trabalhos serão avaliadas por 

pelo menos dois avaliadores de acordo com o Anexo III. As três apresentações em pôster de 

cada área com maior pontuação receberão certificado. 

 

4. APRESENTAÇÃO 

4.1 Os trabalhos selecionados para apresentação via pôster, poderão utilizar o modelo 

disponível no site do evento. Independente do uso do modelo do pôster disponibilizado no 

site ou de pôster elaborado pelo autor, a confecção do mesmo deverá atender às seguintes 

normas: 

1) Dimensões do pôster: largura de 60cm e altura de 90cm; 

2) Material do pôster: a ser escolhido pelo(s) autor(es), desde que impresso no tamanho 

exigido e legível; 

3) O pôster deve conter: a) logomarca da instituição de origem; b) logomarca do evento; c) 

título idêntico ao do resumo submetido em caixa alta; d) nome dos autores (máximo seis); e) 

afiliação dos autores; f) e-mail do primeiro autor para correspondência; g) introdução; h) 

objetivos; i) metodologia; j) resultados e discussão; k) conclusão ou considerações finais; l) 

referências bibliográficas (não ultrapassando 5 citações); m) informar a instituição de fomento 

e a modalidade da bolsa (se houver); 

4) O pôster deve: a) ter clareza; b) se necessário, utilizar recursos gráficos, tabelas ou 

imagens de forma harmônica com o texto; c) organizar as informações de modo a que as 



 

ideias centrais do trabalho sejam facilmente compreendidas; d) o texto do pôster deve ser 

legível a uma distância de pelo menos 2 metros. Sugere-se o uso da fonte Arial tamanho 48 

no título, tamanho 36 nos autores, tamanho 28 na afiliação dos autores e e-mail do primeiro 

autor, tamanho 32 para subtítulos e tamanho 28 no corpo do texto para as informações 

contidas no resumo. 

4.1.1 Durante o período da apresentação, pelo menos um dos autores deverá estar presente 

no horário e local definido pela Comissão do evento. Após o término do evento, o pôster 

deverá ser retirado. 

4.1.2 Para o trabalho aceito e exposto por pelo menos um dos autores, será emitido um 

certificado on-line de apresentação, com o nome de todos os autores e na mesma ordem do 

arquivo final enviado. Não serão feitas correções. O certificado será enviado apenas para o 

primeiro autor, que ficará responsável em enviar aos demais autores. 

4.2 Os trabalhos selecionados para apresentação oral, terão de 8 a 12 minutos para 

exposição em datashow, em horário e local previamente marcado pela comissão do evento, 

havendo 5 minutos extras aberto para perguntas ao final de cada apresentação.  

4.2.1 O arquivo da apresentação deverá ser salvo em formato pdf e ser entregue com 

antecedência de 20 minutos do horário da apresentação. 

4.2.2 Incluir slide inicial contendo a logomarca da instituição de origem, logomarca do evento; 

o título do trabalho idêntico ao do resumo submetido, seguidos do(s) nome(s) do(s) autor(es), 

respeitando a ordem apresentada na submissão. 

4.2.3 Incluir informações para contato com os autores no slide final. 

4.2.4 Utilizar tipo de fonte Arial e tamanho de letra (mínimo 24) adequada para visualização 

em salas de porte médio. 

4.2.5 É recomendável a utilização de imagens e gráficos. 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

  

Submissão dos resumos 09 a 18/08/2022 

Avaliação dos resumos Até dia 29/08/2022 

Correção e re-submissão dos resumos 3 dias úteis após o recebimento do e-mail 
com a notificação da correção 

Apresentação dos pôsteres 18/10/2022 

Resultado das avaliações 19/10/2022 



 

  

ANEXO II 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DO RESUMO 

Critério Intervalo de pontos Pontos obtidos 

Relevância do trabalho 0 - 15  

Objetivo 0 - 10  

Aplicabilidade e viabilidade dos resultados 0 - 15  

Coerência dos resultados e conclusões 

com os objetivos propostos 

0 - 20  

Clareza da redação 0 - 20  

Cumprimento das normas estabelecidas 0 - 5  

Contribuição para o campo do 

conhecimento científico e/ou tecnológico 

0 - 15  

TOTAL 0 - 100  

 

ANEXO III 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL OU VIA PÔSTER 

Critério Intervalo de pontos Pontos obtidos 

Clareza e objetividade  0 - 20  

Domínio do tema e comunicabilidade 0 - 20  

Adequação linguística 0 - 20  

Originalidade e relevância 0 - 10  

Qualidade visual 0 - 20  

Habilidade em responder perguntas 0 - 10  

TOTAL 0 - 100  

 

Em casos de dúvidas entrar em contato com: pesquisa.dippg.bambui@ifmg.edu.br 


