
                                                                                                      

 

 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ROSEMAR PIMENTEL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE    
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO – PROPPEX 

EDITAL DA XVII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – JORNIC 2022 
 

Data da realização: 22 de outubro de 2022 
 

Tema: “Inteligência Artificial: a nova fronteira da Ciência Brasileira” 
 

Submissão de Trabalhos de 01 de junho a 15 de setembro de 2022 
 

1. Dos Objetivos 
1.1 – Oportunizar aos estudantes de graduação e de pós-graduação Lato Sensu do Centro 

Universitário Geraldo Di Biase – UGB/FERP e de outras instituições de ensino superior a 
divulgação da produção científica e acadêmica. 

1.2 – Socializar a produção científica do programa de Iniciação Científica – PIC do UGB/FERP. 
1.3 – Incentivar a participação ativa da comunidade acadêmica em projetos interdisciplinares de 

pesquisa científica, desenvolvendo o pensamento crítico reflexivo. 
1.4 – Valorizar a investigação científica como prática permanente da Instituição. 
1.5 – Motivar professores pesquisadores a engajarem alunos de graduação e pós-graduação Lato 

Sensu no processo de investigação científica, aprimorando a capacidade das Instituições na 
formação de profissionais altamente qualificados. 

 
2. Dos Participantes 

2.1 – Poderão participar alunos de graduação e pós-graduação Lato Sensu de qualquer instituição de 
ensino superior que realize pesquisa orientada por, perlo menos, um (01) professor mestre e/ou 
doutor. 

2.2 – É obrigatório para os alunos vinculados ao Programa de Iniciação Científica – PIC do 
UGB/FERP a inscrição e apresentação de trabalhos na JORNIC. 

2.3 – É compromisso dos professores orientadores do PIC a presença na apresentação dos 
trabalhos de seus orientados. 

 
3. Da aceitação dos Resumos 

3.1 – A aceitação dos resumos será feita por uma Comissão ad hoc designada pela Presidente da 
JORNIC com aprovação do Pró-Reitor da PROPPEX. 

3.2 – A aceitação do resumo inscrito será divulgada no site institucional em data prevista na Agenda 
deste Edital. 

3.3 – A seleção de propostas de Trabalhos devem contemplar as seguintes LINHAS DE APOIO: 
 
Linha 1: Desenvolvimento Tecnológico - projetos de desenvolvimento elaborados com foco na 
solução de problemas reais, de natureza institucional, industrial ou comunitária, por meio do 
desenvolvimento e da aplicação de novos dispositivos, sistemas, aplicativos, aplicações, programas, 
instrumentos, ferramentas, produtos ou processos com potencial de impacto econômico ou social, 
meio ambiente e sustentabilidade.  
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Linha 2: Desenvolvimento Humano e Educacional – projetos em que a tecnologia gere resultados 
que tenham o poder de transformação, dando novas formas às relações sociais, justiça social, 
organização do trabalho e melhoria dos índices educacionais, saúde, renda, novas metodologias de 
ensino, melhoria da qualidade do ensino, formação profissional para áreas estratégicas e 
democratização do ensino. Projetos que apliquem as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
nos sistemas educativos visando a melhoria do processo educacional e social, com a utilização de 
recursos tecnológicos que estimulem e viabilizem melhorias em ações de gestão, práticas 
pedagógicas, controle e acompanhamento de atividades acadêmicas de instituições de Ensino.  
 
Linha 3: Tecnologias e ensino de língua – projetos que congregam pesquisas voltadas para a 
interface tecnologia/ensino de língua materna, buscando inovar o espaço da sala de aula por meio 
de metodologias ligadas ao uso das TICs, privilegiando o ensino de língua e de literaturas de língua 
portuguesa. O objetivo é que o pesquisador de iniciação científica possa compreender o potencial 
das tecnologias de informação e de comunicação no âmbito educacional, partindo das necessidades 
e particularidades da sala de aula para, assim, delinear estratégias, modelos e objetos de 
aprendizagem que favoreçam o processo de aprendizagem.  
 
Linha 4: Sociedade, Poder e Cultura – projetos que tem por foco pesquisar costumes, ideias, relações 
de poder e crenças compartilhadas por diferentes sujeitos e grupos em seus processos de 
comunicação, troca e conexão cultural. Por meio do contínuo diálogo entre as ciências sociais e 
humanas com os estudos de linguagem e educação, propoem-se refletir sobre as variáveis dos 
processos de construção da sociedade e das relações humanas. 
 
Linha 5: Informação e Saúde – projetos que abordem o contexto sociocultural de vida do indivíduo e 
de populações, onde se dão as relações humanas e se estabelecem as situações de risco e 
vulnerabilidade. Inclui sob a ótica de aspectos epidemiológicos e de educação em saúde, a nutrição, 
a saúde mental, a atividade física e o lazer, em especial, no âmbito da família, da escola, do trabalho, 
visando a promoção da saúde. projetos com objetivo de desenvolver a análise das características das 
informações em saúde no cenário atual e perspectivas. 
 
 

4. Da Apresentação dos Trabalhos 
4.1 – – Os trabalhos terão a forma de Comunicação Oral. 
4.2 – A Comunicação Oral deverá ser apresentada em no máximo 10 minutos para cada trabalho e 

05 minutos serão dedicados às perguntas 
4.3 – Será subtraído da média geral 1,0 (um) ponto por: 

 Impontualidade do expositor na chamada para a apresentação, o tempo de tolerância 
é de 05 (cinco) minutos 

 Ultrapassagem do tempo de exposição a partir de 12 (doze) minutos de 
apresentaçãoAs  

Obs.: As instruções para a participação deverão seguir plenamente as orientações 
do Template no final deste Edital. 
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5. Das instruções para a participação 
5.1 – O trabalho para ser aceito deverá seguir as condições abaixo: 

– Formatação do arquivo: O arquivo deve ser enviado em formato (DOC ou DOCX). Formato 
PDF não será aceito 
 – Formatação do Texto: 

. Texto em cor preta, fonte Arial, corpo em tamanho 12; 

. Espaçamento entre linhas 1,5 linhas; 

. Margem superior: 3,0 cm; 

. Margem inferior: 2,0 cm; 

. Margens laterais, à esquerda com 3,0 cm e à direita com 2,0 cm. 
 

5.2 – O arquivo deverá conter até 03 (três) páginas (incluindo eventuais gráficos, tabelas, 
ilustrações etc.) com o seguinte conteúdo: (VEJA O TEMPLATE EM ANEXO) 
 
. NOME DO PROJETO 
. PESQUISADOR (ES) 
. RESUMO  
. INTRODUÇÃO 
. METERIAIS E MÉTODOS 
. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
. CONCLUSÕES 
. REFERÊNCIAS 
 

6. Da Agenda 
DATA ATIVIDADE LOCAL 

01/06 a 15/09/2022 Período de submissão dos trabalhos Site www.ugb.edu.br 
27/06 a 30/09/2022 Período de seleção dos trabalhos PROPPEX UGB 
A partir de 05/10/2022 Divulgação dos Resultados e Gradeamento Site www.ugb.edu.br  
22/10/2022 Cerimônia de Abertura da XVI JORNIC 

Dr. Francisco Sampaio 
Tema: Inteligência Artificial: a nova 
fronteira da Ciência Brasileira 
 Palestra: “inteligência Artificial: da ficção 
à realidade 
Prof. Marcelo José Gonçalves  

Auditório Milton Carlos 

22/10/2022 Apresentação de Trabalhos Salas do UGB 
18 a 22/10/2022 Mostra dos Projetos e Cursos de Extensão Hall do Bloco I 

Campus Volta Redonda 
A partir de 07/11/2022 Divulgação dos premiados Site www.ugb.edu.br 
22/11/2022 Cerimônia de Premiação Auditório I – Campus Volta Redonda 

7. Da Avaliação dos Trabalhos 
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A avaliação dos Trabalhos será feita por uma Comissão Científica, especialmente designada para a 
atividade. 
 
Na Avaliação Textual serão considerados os seguintes critérios: a clareza dos objetivos e adequação 
da metodologia, a lógica e articulação do texto, a consistência dos resultados (conclusões 
alcançadas) e a contribuição científica. 
 
Na avaliação do conteúdo serão considerados os seguintes itens: objetividade do estudo, uso 
correto da linguagem científica, relevância do trabalho e aplicabilidade dos resultados. 

 
 A apresentação Oral em sala complementa e finaliza a pontuação. 
 
 Obs.: não caberão recursos ao processo de avaliação e seleção dos trabalhos. 
 

8. Da Premiação 
Será concedida Menção Honrosa aos primeiros cinco melhores trabalhos por área de 
conhecimento a seguir:  

a) Ciências Biológicas (Biologia) e da Saúde (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, 
Psicologia e Nutrição) 

b) Ciências Humanas (Direito, História, Geografia, Letras, Matemática, Pedagogia, Gestão 
de Recursos Humanos) 

c) Ciências Sociais Aplicadas (Administração, Arquitetura e Urbanismo, Economia, Serviço 
Social)  

d) Engenharias (Civil, Elétrica, Mecânica, Produção) e Tecnologias (Sistemas de Informação)  
 
 

9. Dos certificados 
Os certificados dos expositores serão expedidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Extensão – PROPPEX. 
 

Volta Redonda, 24 de maio de 2022 
 
 

 
 

Francisco José Barcellos Sampaio 
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
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TEMPLATE 
PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO NORMAS 

(Apresentação em Comunicação Oral) 
 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

Caixa Alta, fonte Arial 14, negrito, centralizado, na cor preta e sem ponto final. 

Deixar uma linha em branco após iniciar o título) 

 
Autor1; Autor2; Autor3; Autor4; Autor5 

(Nome por extenso com as iniciais em letras maiúsculas, fonte Arial 12 sem negrito, itálico, 

centralizado e na cor preta. Deixar uma linha em branco após o(s) nome(s) do(s) autor(es) 

 
Informar a filiação acadêmica: categoria do(s) autor(es) (docente, acadêmico, pesquisador, etc.), nome da Instituição, nome da cidade e 
Estado da Instituição, fonte financiadora da pesquisa (ex.: Bolsista PIBIC/CNPq; PIBIC Fundação Araucária, PROBIC; PIC, etc...) Deve 

ser digitado logo abaixo do nome dos autores em fonte Arial 8, alinhamento centralizado e espaçamento simples entre linhas. 
 

RESUMO 
O resumo deve apresentar, de forma clara e concisa, o objetivo da pesquisa, a metodologia utilizada, a forma 
de coleta e tratamento dos dados e os resultados esperados, parciais ou obtidos. Deve, ser elaborado em um 
único parágrafo, contendo até 250 palavras e digitado com espaçamento simples entre linhas, fonte Arial 10 
sem negrito, alinhamento justificado e na cor preta. Deixar uma linha em branco após o parágrafo do 
Resumo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Inserir de 3 a 5 palavras-chave, apresentadas em ordem alfabética, 
separadas por ponto e vírgula e com ponto final após o último termo. Não utilizar termos 
que já apareceram no título. Deve ser digitado em fonte Arial 10 sem negrito e alinhamento 
justificado e na cor preta.  
 

- Texto principal: Deve ser subdividido, no mínimo, em: 1 INTRODUÇÃO, 2 
DESENVOLVIMENTO, 3 CONCLUSÃO, REFERENCIAS. Todo o corpo do trabalho deve 
ser redigido em fonte Arial tamanho 12, espaçamento entrelinhas simples, alinhamento 
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justificado e a primeira linha do parágrafo com recuo de 1,25 cm. Deve-se deixar 1 (uma) 
linha em branco entre cada título/subtítulo das seções. Se, porventura, o trabalho utilizar 
termos em língua estrangeira, estes deverão ser digitados em itálico. 

1 INTRODUÇÃO 
 Nesta seção, apresentar um rápido histórico do tema, evidenciando o problema que 
foi pesquisado. Depois de enfatizar os motivos da pesquisa, finalizando a seção 
apresentando os objetivos do trabalho.  
 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 Neste tópico Indica-se a Metodologia, que é a descrição dos passos dados e dos 
procedimentos/recursos que foram utilizados no desenvolvimento da pesquisa. Assim, 
devem ser mostrados, de forma detalhada, os instrumentos, procedimentos e ferramentas 
dos caminhos para se atingir o objetivo da pesquisa, definindo ainda o tipo de pesquisa, a 
população (universo da pesquisa), a amostragem (parte da população ou do universo, 
selecionada de acordo com uma regra), os instrumentos de coleta de dados e a forma 
como os dados foram tabulados e analisados. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Destacar os principais resultados obtidos com o desenvolvimento da pesquisa. 
Poderão ser inseridas figuras e tabelas, os quais deverão estar apresentados 
sequencialmente.  
 
 
4 CONCLUSÃO 
 Apresentar as principais conclusões, destacando o progresso e as aplicações que a 
pesquisa propicia. Enfatizar as limitações que persistem, apresentando, sempre que 
apropriado, sugestões para trabalhos futuros.  
 
 
5        REFERÊNCIAS 
Devem ser apresentadas em ordem alfabética, conforme normas técnicas da ABNT (NBR 
6023, 2002). Alinhamento à esquerda, fonte Arial tamanho 12, um espaço (enter) entre 
uma e outra referência. 
 
- Títulos das Seções: Devem ter numeração progressiva, conforme NBR6024 (2003), e 
alinhamento à margem esquerda, sem utilizar ponto, hífen, travessão ou qualquer outro 
sinal após o indicativo da seção ou de seu título (NBR 6024, 2003).  
 
Exemplo de formatação das seções/títulos: 
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1 SEÇÃO PRIMÁRIA (Maiúsculas e negrito)  
 

1.1  SEÇÃO SECUNDÁRIA (Maiúsculas e sem negrito)  
1.1.1  Seção Terciária (Início das palavras em maiúsculo e negrito)  
1.1.1.1 Seção quaternária (Início apenas da primeira palavra em maiúsculo, sem negrito  
 
- Citações: As citações longas (que ultrapassam a três linhas) devem ser digitadas sem 
aspas, em tamanho 10, com recuo de 4 cm da margem esquerda, sem recursos 
tipográficos itálico ou negrito e com espaçamento entre linhas simples (1 cm). As citações 
curtas (com até três linhas) devem estar inseridas normalmente no texto, com uso de aspas 
duplas, sem recurso tipográfico itálico ou negrito e sem alteração do tamanho da letra. Em 
ambos os casos, não esquecer de citar o autor, ano e página de onde o texto foi retirado 
(NBR 10520, 2002). As citações deverão ser formatadas no sistema autor-data. Exemplo: 
(BATISTA, 2017). 
 
- Ilustrações: De acordo com a NBR 6822, chamam-se de ilustrações as figuras, gráficos, 
fotos, quadros e tabelas etc. que podem eventualmente fazer parte de um trabalho, 
podendo ser apresentadas no texto ou em anexos. Todas as ilustrações devem ser 
numeradas em sequência, por tipo. Precisam ainda receber título e quando forem 
elaboradas com dados obtidos de outros documentos ou reproduzidas de outra obra, 
obrigatoriamente devem conter a citação da fonte. 

As ilustrações desempenham o papel de auxiliar, ou seja, complementam ou apoiam 
a expressão de ideias do texto. Por isso devem ser citadas oportunamente no texto, pelo 
seu número ou título, e inseridas o mais próximo possível do texto a que se referem. 

 
Quando quadros e tabelas: O título deve estar localizado na parte superior, em fonte Arial 
11, alinhamento justificado, espaçamento entrelinhas simples, sem recuo na primeira linha. 
A fonte ou nota explicativa deve estar posicionada na parte inferior, em fonte Arial tamanho 
10, entrelinhas simples, alinhamento à esquerda. 

 
Quando figuras e gráficos: O título deve estar localizado na parte inferior, em fonte Arial 
11, alinhamento centralizado, espaçamento entrelinhas simples, sem recuo na primeira 
linha. A fonte ou nota explicativa deve estar posicionada também na parte inferior, em fonte 
Arial tamanho 10, entrelinhas simples, alinhamento centralizado. 
 

ATENÇÃO 
 Deverá ter 3 páginas. 
 Poderá ter, no máximo, 6 autores (incluindo o apresentador). 
 Não deve haver nenhum tipo de espaçamento antes/depois, nem entre parágrafos. 
 Somente serão aceitos trabalhos enviados nesta formatação e modelo, (template em 

anexo)  
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 O arquivo deve ser enviado em formato (DOC ou DOCX). Formato PDF não será 
aceito. 

 O artigo deverá ser enviado em anexo no formulário de inscrição. 
 


