REGULAMENTO DA VI JORNADA INTEGRADA DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO E III
SIMPÓSIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA FARROUPILHA – CAMPUS ALEGRETE

O presente Regulamento estabelece diretrizes gerais referentes à realização da VI JORNADA
INTEGRADA DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO (VI JIPEE) e do III SIMPÓSIO DE
PÓS-GRADUAÇÃO (III SPG) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Farroupilha – Campus Alegrete.

1

CARACTERÍSTICAS, OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA

1.1
A VI JIPEE e o III SPG contam com a participação de servidores e estudantes do
campus e comunidade externa e ocorrerão nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2022.
1.2
O objetivo geral da JIPEE e do SPG é oportunizar um espaço integrado para
apresentação, divulgação e discussão de trabalhos, estudos e projetos elaborados por
discentes e servidores do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete, que tenham
desenvolvido ações de Ensino, Pesquisa e/ou Extensão.
1.3

São objetivos específicos do evento:

I – Incentivar o estudante a desenvolver projetos com o intuito de promover a iniciativa, a
criatividade e a descoberta, bem como a preocupação com o meio no qual está inserido;
II – Possibilitar ao estudante a integração com colegas de outras áreas do conhecimento e, de
modo a ampliar suas relações, promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências;
III – Incentivar o interesse em diversas áreas, objetivando o desenvolvimento de novos
conhecimentos, contribuindo, assim, para o aprimoramento dos processos de ensino e de
aprendizagem;
IV – Incentivar a iniciação científica e a formação de pesquisadores e extensionistas como
forma de construir e aplicar conhecimento na educação profissional, técnica e tecnológica;
V – Contribuir para a formação de cidadãos comprometidos com a ciência e a tecnologia, para
além do fazer técnico, de maneira ética;
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VI – Estimular a participação de estudantes, servidores e pesquisadores;
VII – Promover a divulgação dos projetos e programas desenvolvidos ou em desenvolvimento
pelos servidores e estudantes do Campus Alegrete;
VIII – Contribuir para o aperfeiçoamento curricular integrado;
IX – Promover a divulgação de propostas de ensino e práticas docentes inovadoras,
contextualizadoras e integradas.

2

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÕES

2.1
As inscrições para apresentação de trabalhos ou como ouvinte na VI JIPEE e III SPG
deverão ser realizadas, conforme cronograma do evento, a partir de cadastro no sistema
eletrônico http://bookline.iffarroupilha.edu.br/;
2.2
A participação no evento poderá ser realizada nas modalidades: apresentação de pôster
e/ou ouvinte;
2.3
Os participantes poderão inscrever-se em oficinas conforme disponibilidade de vagas,
no período especificado no cronograma (Anexo I);
2.4
Na modalidade de apresentação de pôster poderão participar estudantes regularmente
matriculados e egressos do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete que tiverem seus
trabalhos selecionados, juntamente com seus respectivos orientadores;
2.5
Os pôsteres serão apresentados em dois formatos: digital ou impresso. O comitê
científico definirá em qual modalidade o pôster inscrito será apresentado e os apresentadores
serão informados com antecedência sobre esta decisão, devendo enviar a versão final do
pôster até o prazo indicado no cronograma no Anexo I;
2.6
A apresentação de pôster digital será feita por meio de projeção e o pôster impresso
será impresso pela própria instituição;
2.7
As inscrições na modalidade ouvinte estarão abertas também para a comunidade
externa.

3

SUBMISSÃO DE TRABALHOS

3.1
Os trabalhos submetidos deverão envolver obrigatoriamente estudantes e servidores,
sendo necessário que um servidor docente ou técnico-administrativo atue na condição de
orientador;
3.2

A inscrição dos trabalhos é de inteira responsabilidade do estudante e de seu orientador;
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3.3
Todos os trabalhos deverão ser inscritos e submetidos na plataforma Bookline, não
sendo aceita outra forma de inscrição e submissão;
3.4

Poderão ser submetidos trabalhos com resultados parciais ou finais;

3.5
Para realizar inscrição como apresentador/a, a submissão de trabalhos será na forma de
resumo simples. O resumo simples deverá ter entre 300 e 500 palavras. Deve constar uma
introdução ao assunto, incluindo justificativa, objetivos, métodos, resultados parciais ou finais,
conclusão e referências, utilizando apenas as ideias centrais de cada ponto. O texto deve ser
escrito em parágrafo único. Não deve incluir figuras, tabelas ou quadros.
3.6
O modelo do resumo encontra-se no Anexo II e pode ser acessado aqui. O texto do
resumo deverá ser preenchido no momento da submissão na própria plataforma do Bookline;
3.7
É permitida a submissão de trabalhos com até seis (6) autores: o orientador e mais cinco
(5) co-autores;
3.8

O resumo e o pôster deverão seguir o modelo indicado neste regulamento.

4

AVALIAÇÃO E ACEITE DOS RESUMOS

4.1
Todos os trabalhos serão avaliados por pareceristas internos. O autor que fizer a
inscrição do trabalho no sistema receberá comunicado, via e-mail, confirmando o aceite;
4.2
Os resumos avaliados receberão o parecer de “aceito”, “aceito com restrição” ou
“rejeitado” pelos avaliadores;
4.3
Resumos avaliados com parecer “aceito com restrição” deverão ser adequados às
sugestões dos avaliadores conforme cronograma no Anexo I. Caso o autor não atenda às
observações, o trabalho será rejeitado;
4.4
É de inteira responsabilidade dos autores o envio da versão final do pôster após as
devidas
correções
para
a
comissão
organizadora
através
do
e-mail
jipee.al@iffarroupilha.edu.br. O prazo final consta no Anexo I e o modelo de pôster está
disponível aqui. Deve ser feito download do arquivo para edição. O pôster será avaliado no dia
do evento por dois (2) pareceristas.

5

CERTIFICADOS

5.1
Os certificados de apresentação de trabalho e participação nas oficinas serão fornecidos
em formato digital e estarão disponíveis no site www.bookline.iffarroupilha.edu.br em data a ser
divulgada posteriormente;
5.2

Para obtenção do certificado na modalidade ouvinte, os inscritos devem participar de, no
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mínimo, 50% das atividades do evento, comprovadas mediante assinatura das listas que serão
disponibilizadas nos espaços em que cada atividade será realizada (palestra e mesa-redonda);
5.3
Somente serão publicados nos Anais da VI JIPEE e do III SPG os trabalhos aceitos. A
publicação digital dos Anais do evento estará disponível na página do evento e será informada,
posteriormente, a cada participante efetivamente inscrito no evento.

6

DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1
Cabe aos inscritos cumprir todas as disposições contidas neste regulamento ou em
normas complementares;
6.2
A não observância das normas estabelecidas no presente regulamento implicará no não
aceite do trabalho;
6.3
Atos de indisciplina por parte dos apresentadores serão encaminhados à Comissão
Organizadora;
6.4

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Alegrete, 20 de abril de 2022.

NATHALIA RODRIGUES CATTO PREDEBON
Presidente da Comissão organizadora
Coord. de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Substituta
Campus Alegrete
Port. nº 337/2022
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ANEXO 1: Cronograma

ATIVIDADE
Submissão de trabalho
Avaliação do resumo pelos avaliadores

PERÍODO
25/04 a 20/05/2022
23 a 27/05/2022

Adequação do resumo pelos autores

30/05 a 01/06/2022

Envio do pôster

30/05 a 01/06/2022

Inscrição no evento e oficinas

09/05 a 03/06/2022

Realização do evento

08 a 10/06/2022
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ANEXO 2: Modelo de Resumo

TÍTULO DO TRABALHO: DEVE SER CLARO E CONCISO, REFLETINDO SEU CONTEÚDO

Introdução. Este arquivo tem como objetivo apresentar as normas para confecção do resumo
simples a serem publicados nos anais VI Jornada Integrada de Pesquisa, Ensino e Extensão e
III Simpósio de Pós-graduação. Este arquivo pode ser utilizado como modelo para a confecção
de seu resumo. Metodologia. O arquivo do resumo deverá ser submetido até a data limite
informada pela comissão organizadora do evento. Deve constar o objetivo na introdução. O
resumo simples deverá ser submetido no site do evento http://bookline.iffarroupilha.edu.br/ de
acordo com o tutorial de submissão de trabalhos para a VI JIPEE e III SPG. O resumo simples
deve: (1) ser redigido em um único parágrafo, sem subtítulos, com frases simples, coerentes, e
com continuidade (começo, meio e fim); (2) apresentar claramente o objetivo, metodologia,
resultados e conclusões da pesquisa; (3) ser escrito somente em português; (4) conter no
mínimo 300 e no máximo 500 palavras (exceto título e palavras-chave). O título e texto devem
ser formatados nos seguintes padrões: Primeira linha - Título do trabalho centralizado, fonte
Arial 12, negrito, caixa alta (maiúsculas). De acordo com as normas da ABNT, o resumo
simples não deve conter citações bibliográficas, tabelas, quadros, esquemas.

Palavras-chave: separadas entre si por vírgula.

