
 

 

 

 

 

I JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO INSTITUTO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

O objetivo desta Jornada é promover a integração e socialização das 

atividades de Iniciação Científica (IC) desenvolvidas por alunos 

bolsistas (PIC-INES) e demais alunos participantes de pesquisas na 

graduação ou pós-graduação, deste Instituto e de outras Instituições 

de ensino. A Jornada será realizada no dia 14/12/2015, no período 

da manhã e da noite. 

 

1) FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

Os trabalhos poderão ser apresentados nos seguintes formatos: 

 Comunicação oral; 

 Pôster impresso; 

 Pôster eletrônico.  

1.1) Comunicação oral: 

A Comunicação oral deverá contar com apresentação em PowerPoint 

com as informações sobre a pesquisa desenvolvida (monografia ou 

artigo científico): 



a. título; 

b. identificação dos autores;  

c. introdução;   

d. metodologia;  

e. resultados;  

f. considerações; 

g. referências bibliográficas. 

 

Essas apresentações ocorrerão no período da manhã, das 9h às 10h, 

e no período da noite, 18h às 19h.  

 

1.2) Pôster impresso 

Para esta modalidade, será concedida, exclusivamente aos bolsistas 

PIC-INES, a impressão de seus pôsteres.  

Os trabalhos impressos serão apresentados em duas sessões de 

mostra de pôster, a serem realizadas no período da manhã, das 

10h30m às 12h30m; e no período da noite, das 19h às 21h.  

O pôster deverá ser impresso com tamanho de 1m de altura por 80 

cm de largura, contendo:  

a. título centralizado com letras maiúsculas e em negrito; 

b. identificação dos autores alinhada à direita;  

c. logo do curso no canto superior esquerdo; 

d. introdução;   

e. metodologia;  

f. resultados (preliminares ou esperados);  

g. considerações até o momento e 

h. referências bibliográficas. 



Sugere-se usar letras de tamanho adequado para leitura (visibilidade) 

a um metro de distância. 

 

1.3) Pôster eletrônico 

Os pôsteres eletrônicos seguirão o mesmo padrão do impresso e 

poderão ser desenvolvidos em arquivos de PowerPoint (e similares) 

ou PDF. Os trabalhos serão projetados no auditório do DESU e cada 

aluno terá no máximo dois (2) minutos para apresentá-lo. Portanto, 

essa apresentação deverá ocorrer de forma objetiva, destacando os 

principais pontos da pesquisa. Solicita-se que, ao final, seja exposto o 

e-mail do aluno, permitindo um posterior contato dos espectadores 

interessados pela pesquisa. 

A apresentação do Pôster Eletrônico será no mesmo horário do 

Pôster Impresso, em duas sessões de mostra, uma das 10h30m às 

12h30m; e outra no período da noite, das 19h às 21h. 

 

2) SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

A inscrição dos trabalhos dos alunos deve ser feita pelos mesmos, no 

período de 19 de novembro a 30 de novembro de 2015, através do 

formulário eletrônico: 

http://goo.gl/forms/WEA7C4SXaG 
 

O Resumo do trabalho a ser apresentado (Comunicação oral, pôster 

ou pôster eletrônico) deverá ter entre 200 a 300 palavras e três 

palavras-chave, para que possa ser submetido à avaliação. 

O resumo deverá descrever de forma clara e objetiva: 

a. Introdução: visão geral sobre o assunto, com definição de 

objetivos do trabalho e justificativa; 

b.  Método: como o trabalho foi realizado (procedimentos / 

estratégias / sujeitos / instrumentos / equipamentos etc.); 

http://goo.gl/forms/WEA7C4SXaG


c. Resultados: resultados preliminares ou esperados; 

d.  Conclusões ou Considerações (se houver). 

 

3) AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

A avaliação dos resumos inscritos será realizada pela comissão 

interna, composta por docentes do Departamento de Ensino Superior 

do INES, e os aceites serão encaminhados pela Comissão 

Organizadora aos participantes logo após a data limite para o envio. 

 

4) AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos apresentados no evento terão avaliadores internos e 

externos, previamente convidados para a participação na I Jornada 

de Iniciação Científica. A presença dos orientadores dos bolsistas 

durante a sessão de apresentação de seus respectivos alunos será 

computada como um dos critérios no julgamento do trabalho. 

 

Observações: Os horários divulgados são estimativas feitas pela 

Comissão e poderão variar de acordo com o número de trabalhos 

inscritos. 

Contamos com a participação de todos e nos colocamos à disposição 

para responder dúvidas pelo endereço jicines@gmail.com. 

 

A Comissão Organizadora. 
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