
INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO NA 
V JORNADA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 

E ENVIO DE RESUMOS 
 
1. Inscrições na V JEPE Gama 2016 

1.1. Período: de 20/04 a 20/05/2016; 
1.2. Serão realizadas por preenchimento de formulário disponível no site do evento 

http://www.ifb.edu.br/index.php/gama (clique aqui) 
1.3. O preenchimento do formulário poderá ser refeito dentro do período de inscrições. 

Mas, serão consideradas as informações referentes ao último preenchimento 
enviado. 
 

1.4. Oficinas (minicursos): 
1.4.1. Número de vagas limitadas (salvo exceções); 
1.4.2. Para participar será necessário realizar pré-inscrição no formulário da 

inscrição do evento, marcando-se (quando solicitado) o campo “SIM, QUERO 
PARTICIPAR DE OFICINAS.” e posteriormente marcar as oficinas de interesse; 

1.4.3. Poderá se inscrever em mais de uma oficina, desde que não haja 
coincidência de horário entre elas. 

1.4.4. A pré-inscrição não garantirá vaga na oficina:  
1.4.4.1. Será divulgada lista dos pré-inscritos no site do evento (clique aqui) 
1.4.4.2. Os candidatos às vagas deverão chegar às respectivas oficinas com 

ANTECEDÊNCIA DE 15 MINUTOS. Será respeitada a ordem de pré-
inscrição para efetivar a inscrição, até o limite das vagas. 

1.4.4.3. Passados os 15 minutos de antecedência e caso haja vagas será 
respeitada a ordem de chegada do candidato pré-inscrito independente de 
qualquer que tenha sido sua posição na pré-inscrição. 

1.4.4.4. Caso ainda sobrem vagas, estas serão disponibilizadas a qualquer 
participante inscrito no evento, até o limite de 30 minutos do início da 
oficina. 

1.4.4.5. As oficinas sem limite de vagas terão livre inscrição, porém, dando-se 
prioridade aos pré-inscritos pelo formulário de inscrição, seguindo-se as 
mesmas regras das oficinas com limite de vagas. 

1.5. Palestras: 
1.5.1. Serão de livre acesso aos participantes inscritos no evento, não haverá 

obrigação de pré-inscrição. No formulário de inscrição há campo destinado 
somente a manifestação de interesse na palestra, para que a comissão 
organizadora do evento tenha estimativa do número de expectadores. 
 

2. Inscrição de resumos:  
2.1. Período de submissão (pré-inscrição): 20/04 a 11/05/2016. 
2.2. Divulgação do resultado preliminar com os trabalhos aceitos sem correção, aceitos 

com pendências (precisarão de correções) e recusados: dia 20/05/2016. 
2.3. Data limite para o reenvio dos resumos corrigidos: 23/05/16. Divulgação do 

resultado final: 25/05/2016. 
 

3. Resumo - normas para inscrição 
3.1. Os resumos deverão ser enviados por meio de formulário disponível no site do 

evento (clique aqui), haverá um campo específico para cada parte do resumo: 
Título; palavras-chave (quatro palavras ou expressões); e corpo do resumo (texto). 

3.2. Cada participante poderá submeter até no máximo 2 (dois) resumos como primeiro 
autor, podendo ter até 5 coautores. O primeiro autor deverá estar inscrito no evento 
para que seja validada a inscrição do resumo. 

http://www.ifb.edu.br/index.php/gama
http://goo.gl/forms/g0DPB8I684
https://supermetrica.shinyapps.io/jepe2016/
http://goo.gl/forms/S1qntJQAK9


3.3. Cada participante poderá submeter até no máximo 2 (dois) resumos como primeiro 
autor, podendo ter até 5 coautores. Para submeter o resumo, o primeiro autor deve 
estar inscrito no evento. 

3.4. Serão aceitos, no máximo, 2500 caracteres com espaço para o corpo do resumo. 
3.5. O corpo do resumo deve conter (nesta sequência):  

3.5.1. Introdução breve relato sobre o tema pesquisado, justificativa e objetivo 
geral de forma clara.  

3.5.2. Materiais e métodos ou metodologia utilizados, sucintos. Apresentar 
equipamentos utilizados e procedimentos empregados, citando as fontes 
quando for necessário (ex.: GRECO, 2016).  

3.5.3. Resultados apresentados de forma clara e objetiva.  
3.5.4. Discussão dos resultados.  
3.5.5. Conclusão de forma clara, objetiva e concisa.  

3.6. Não é necessário explicitar no resumo os termos: “INTRODUÇÃO:”, 
“JUSTIFICATIVA”, “OBJETIVOS:”, “METODOLOGIA:”, “RESULTADOS:”, 
“DISCUSSÃO:”, “CONCLUSÃO:”. 

3.7. Trabalhos com plágio serão sumariamente rejeitados. Os resumos podem ser: 
propostas de pesquisa com os resultados esperados; projetos de pesquisa 
aprovados ou em andamento; resultados de pesquisas (parciais ou finais); trabalhos 
teóricos e/ou de revisão bibliográfica; trabalhos resultantes de práticas de ensino e 
de extensão. 

 
4. Formatação do pôster:  

4.1. Conforme modelo disponibilizado no site do evento (clique aqui) 
4.2. Dimensões: Largura: 90 cm; Altura: 1,20m;  
4.3. Arte: o tipo da fonte deve ser simples, permitindo leitura rápida e à uma distância de 

1,5 metros;  
4.4. Conteúdo: deverá conter o texto básico do resumo, sendo permitida a inserção de 

imagens, gráficos e tabelas. Abaixo do título deve estar o nome dos autores e 
instituição; corpo do resumo, agradecimentos/órgãos financiadores; e referências 
bibliográficas utilizadas (ao final). Utilizar todos os recursos disponíveis para que o 
pôster desperte o interesse do público.  

4.5. A confecção e as despesas resultantes da impressão do pôster são de inteira 
responsabilidade dos participantes. O autor apresentador do trabalho deverá 
permanecer junto ao pôster durante todo o tempo da sessão para responder 
dúvidas dos interessados. 

https://drive.google.com/file/d/0B6jEfJgGJ18QdnBsLU5CcjA4VDQ/view?usp=sharing

