
Jornada de Iniciação Científica da FAACZ 2019 

Apresentações Orais e Pôsteres dos Trabalhos de IC 
 
Prezados, 
 
Segue abaixo um cronograma de atividades relacionadas à inscrição, apresentação 

dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica da FAACZ 2019, além das 
informações para a submissão dos trabalhos para publicação nos anais do evento.  

Podem participar da Jornada professores e alunos da FAACZ que tenham 
trabalhos desenvolvidos em alguma das seguintes atividades:  

 TCC;  

 Iniciação científica;  

 Trabalhos desenvolvidos na Pós-graduação da FAACZ; 

 Trabalhos de extensão; 

 Outros trabalhos científicos relevantes. 

Destaco que os trabalhos podem ser novos ou antigos, entretanto é obrigatório que 
um dos alunos autores esteja presente para apresentar o trabalho e que este 
trabalho não tenha sido apresentado em jornadas anteriores. 

Para publicação dos trabalhos nos Anais do Evento (modelo em anexo) é obrigatório 
que o trabalho tenha sido desenvolvido no período entre 2018 e 2019, que esteja 
inscrito e que seja apresentado na Jornada por um aluno autor. 

 
Atividade Data 

Inscrição de trabalhos via enviando para o e-mail 

jornadaicfaacz2019@fsjb.edu.br (ficha em anexo). 
De 04/09 a 04/10 

Prazo final para envio dos trabalhos para compor os 

anais pelo site da faculdade (modelo em anexo). 
 04 de outubro 

APRESENTAÇÕES ORAIS (ALUNOS BOLSISTAS) 17 de outubro 

APRESENTAÇÕES EM PÔSTERES (DEMAIS ALUNOS) 17 de outubro 

 

 
APRESENTAÇÕES ORAIS 

As seções orais acontecerão em uma sala a ser definida pela Supervisão de 

Pesquisa. Cada aluno que foi bolsista da FAPES e do CNPq no período de 
2018/2019 deverá apresentar seu trabalho oralmente e terá no máximo 15 min. 
para apresentar seus trabalhos. A banca avaliadora, composta pelo supervisor de 

Pesquisa, pelos membros do COMITÊ EXTERNO e por outro professor convidado e 
terão 5 minutos para fazer algumas perguntas. 

Será encaminhado aos alunos um modelo de apresentação com a padronização dos 
slides, entretanto não há formatação obrigatória para esta atividade. Cada 
orientador definirá a melhor forma de apresentação dos seus trabalhos. 

 
 
 

 
 



APRESENTAÇÕES EM PÔSTERES 

Os pôsteres serão expostos nos corredores da Instituição e no dia e horário 
determinado os alunos deverão permanecer ao lado do mesmo para apreciação e 
questionamentos de professores avaliadores, apenas durante um período pré-

definido pela Comissão Organizadora da Jornada, 
Não há formatação obrigatória, mas sugerimos que os que ainda vão imprimir seus 

trabalhos que o faça em papel e não em lonas vinílicas, como forma de contribuir 
com ações sustentáveis para proteção do meio ambiente. 
 

 
Só receberão CERTIFICADOS da Jornada aqueles alunos que inscreverem seus 
trabalhos (uma inscrição por trabalho) e comparecem para apresentar seus 

trabalhos. Em trabalhos com mais de 01 aluno autor, basta que pelo menos 01 
esteja presente para apresentação do mesmo que todos receberão o certificado. 

 
Tanto a inscrição quanto o upload do trabalho (modelo) para compor os anais serão 
realizados diretamente no e-mail: jornadaicfaacz2019@fsjb.edu.br.Não serão aceitos 

inscrições ou envio de trabalhos de outra forma. 
 

 
A disposição para outros esclarecimentos,  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Marcos Roberto Teixeira Halasz 
Supervisor de Pesquisa da FAACZ 

 


