
Jornada de Iniciação Científica da FAACZ 2020 
Apresentações Orais 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 encaminhe a apresentação 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 2019 
e 2020, que esteja inscrito e que seja apresentado na Jornada por um 

aluno autor.  

Atividade Data Limite 

Inscrição de trabalhos via enviando para o e-mail 

jornadaicfaacz2020@fsjb.edu.br.  
30/10/2020 

Prazo final para envio dos trabalhos para compor os anais para o 

e-mail jornadaicfaacz2020@fsjb.edu.br. 
13/11/2020 

Disponibilização das apresentações no Site (apresentações orais)  18/11/2020 

 

APRESENTAÇÕES ORAIS  

As Apresentações orais serão disponibilizadas pelos autores e estarão no 

ar dia 18/11. Os avaliadores encaminharão perguntas durante o dia do 
evento que deverão ser respondidos e postados no chat do evento 

disponibilizado no dia 18/11. Cada apresentação terá de 10 a 15 min e 
uma banca avaliadora, composta pelo supervisor de Pesquisa e pelos 



membros do Comitê de IC poderão fazer algumas perguntas pelo chat ou 

e-mail que deverão ser respondidas pelos autores.  

Será́ encaminhado aos autores 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.  

Só́ receberão CERTIFICADOS da Jornada aqueles alunos que 
inscreverem seus trabalhos (uma inscrição por trabalho) enviarem as 

apresentações e comparecem no endereço eletrônico que será enviado 
posteriormente. Em trabalhos com mais de 01 aluno autor, basta que 

pelo menos 01 esteja presente para que todos recebam o certificado.  

Tanto a inscrição quanto o upload do trabalho (modelo) para compor os 
anais serão realizados diretamente no e-mail: 

jornadaicfaacz2020@fsjb.edu.br. Não serão aceitas inscrições ou envio de 
trabalhos de outra forma.  

A disposição para outros esclarecimentos,  

 

 

Marcos Roberto Teixeira Halasz  

Supervisor de Pesquisa da FAACZ  
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