
SECRETARIA FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO CAMPUS JUÍNA

DEPARTAMENTO DE ENSINO
COORDENAÇÃO DE PESQUISA

CHAMADA  PARA  APRESENTAÇÃO  DE  TRABALHOS  NA  VII  JENPEX
“AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PROMOVENDO
SABERES  FRENTE  AOS  NOVOS  DESAFIOS”  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT CAMPUS JUÍNA.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso,  campus Juína,
por intermédio do Departamento de Ensino e da Coordenação de Pesquisa, torna público
o presente edital  e convida os interessados a participarem da VII  Jornada de Ensino,
Pesquisa  e  Extensão  –  JENPEX  “Agricultura  familiar  e  desenvolvimento  sustentável:
promovendo saberes frente aos novos desafios” desse campus, no período de 22, 23 e 24
de outubro de 2019.

1. DO EVENTO E OBJETIVO
A JENPEX é um evento que ocorre anualmente desde 2012 (antes denominada Jornada
Científica)  no  IFMT  campus  Juína  e  tem  como  objetivo  a  divulgação  de  trabalhos
científicos e tecnológicos e promover a integração entre docentes, técnicos e estudantes
de instituições de educação básica e/ou tecnológica e de nível superior do estado de Mato
Grosso.

2. DAS INSCRIÇÕES
Essa chamada é destinada aos professores e estudantes das redes públicas e privadas
que pretendem divulgar TRABALHOS CIENTÍFICOS desenvolvidos por acadêmicos do
ensino médio, graduação e pós-graduação na área de ciência e tecnologia. É de caráter
obrigatório aos docentes que têm projetos de pesquisa e extensão registrados nas
coordenações de Pesquisa e/ou Extensão do IFMT campus Juína o envio de pelo
menos um trabalho para esse evento.

A submissão dos resumos será realizada pelo autor inscrito no Sistema de Eventos do
IFMT  disponível  no  endereço  eletrônico
https://eventos.ifmt.edu.br/eventos/13/viijenpexjna/. O período de inscrição dos trabalhos
científicos será de 09/09/2019 a 29/09/2019 até as 23h 59min (horário oficial de Brasília).
Os resumos serão no formato simples, elaborados em parágrafo único, ter no máximo
3.500 caracteres (com espaços), em uma das categorias abaixo:

a) Projeto concluído
Nessa modalidade, as propostas deverão consistir em trabalhos originados de projetos de
pesquisa ou extensão concluídos, explicitando os objetivos da investigação, bem como os
pressupostos teóricos e os procedimentos metodológicos utilizados. Os trabalhos devem
destacar os resultados e as conclusões obtidas a partir do processo investigativo.

b) Relato de experiência
Os trabalhos enviados para essa modalidade deverão descrever experiência em ensino,
aprendizagem,  experiências  socioculturais  e/ou  prática  tecnológica  que  evidenciem
possibilidades de crescimento, desenvolvimento produtivo com base na sustentabilidade.
Os  trabalhos  devem  explicitar  os  fundamentos  teóricos  e  práticos  que  alicerçam  a
proposta do trabalho.
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O IFMT campus Juína não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada
por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de meios de
comunicação ou de outros fatores que venham impossibilitar a transferência dos dados da
inscrição.

Os resumos simples aprovados poderão ser apresentados nas modalidades apresentação
oral ou exposição de poster/banner. A definição da modalidade da apresentação será feita
pela Comissão Científica.

2.1. Eixo temático
Poderão ser submetidos e selecionados trabalhos de Pesquisa e Inovação nas diversas
áreas do conhecimento, segundo a tabela de áreas do conhecimento do CNPq.

3. DAS APRESENTAÇÕES
O IFMT campus Juína disponibilizará espaço físico, mesas, cadeiras e porta banners para
a apresentação dos trabalhos. Demais equipamentos, impressão de banners e materiais
serão de responsabilidade dos autores da apresentação.

Na categoria Exposição de Banner, o pôster deverá seguir o conteúdo, a formatação de
texto, o layout e as medidas (90 cm x 120 cm) do modelo disponibilizado pela organização
do evento.

Na categoria Apresentação Oral, o apresentador disporá de 10 minutos para apresentar
seu trabalho com a utilização de sistema de áudio e visual (data show) disponibilizado
pela organização do evento. Ao final da apresentação, a plateia terá cinco minutos para
realizar perguntas ao apresentador do trabalho. A exposição oral é individual.

A Exposição de Banner e a Apresentação Oral  ocorrerão nas dependências do IFMT
campus Juína. A título de confirmação, todos os trabalhos inscritos terão horário e local de
apresentação previamente divulgados nos murais e no site do IFMT, campus Juína.

4. DA AVALIAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E PREMIAÇÂO
A Comissão  Científica  instituída  contará  com o  apoio  de  avaliadores  cadastrados  no
Sistema de Eventos do IFMT, sendo essa avaliação realizada em pares e as cegas, que
julgarão os trabalhos enviados e emitirão um parecer a respeito do resumo simples. Os
critérios de avaliação a serem utilizados serão os seguintes:

4.1 Os critérios de avaliação do resumo escrito e seus respectivos pesos serão:
Os resumos serão avaliados quanto à relevância do tema, adequação da metodologia aos
objetivos, adequação dos resultados aos objetivos, conclusões: fundamento, coerência e
alcance e qualidade da redação e organização do texto, sendo atribuído nota de 0 a 10
para cada item componente do resumo e posteriormente calculado a média geral.
a) embasamento teórico (0 - 10);
b) problemática investigada (0 - 10);
c) objetivos (0 - 10);
d) metodologia (0 - 10);
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d) resultados (0 - 10);
e) conclusões (0 - 10);
f) contribuição do estudo para área (0 - 10);
d) lacuna de estudo em aberto para área (0 - 10). 

4.2 Os critérios de avaliação dos banners/pôsteres e seus respectivos pesos serão:
- Apresentação visual do trabalho (0 a 3);
- Clareza e domínio do conteúdo (0 a 4);
- Sequência lógica e capacidade de síntese (0 a 3).

4.3 Os critérios de avaliação das exposições orais e seus respectivos pesos serão:
- Apresentação visual do trabalho (0 a 1)
- Clareza e domínio do conteúdo (0 a 3)
- Sequência lógica e capacidade de síntese (0 a 3)
- Desenvoltura na arguição (0 a 2)
- Uso adequado do tempo (0 a 1)

Os  membros  da  comissão  científica  poderão  emitir  os  seguintes  pareceres  sobre  o
trabalho: APROVADO, APROVADO COM MODIFICAÇÃO e REPROVADO.

O resumo poderá ser recusado com ou sem a análise do seu conteúdo, considerando os
motivos especificados abaixo.

Os motivos para o resumo ser recusado sem análise do seu conteúdo são:
a) ser de área de conhecimento incompatível com o congresso;
b) tratar-se de revisão bibliográfica.

Os motivos para recusa dos resumos após a análise de seu conteúdo são:
a) formatação;
b) plágio.

Serão  aceitos  os  resumos  que  apresentarem  média  aritmética  simples  entre  dois
avaliadores de, no mínimo, 5 pontos. Cada autor terá direito de encaminhar, no máximo,
três trabalhos como primeiro autor. Cada autor poderá apresentar, no máximo, 02 (dois)
trabalhos orais.

Os  certificados  de  participação  serão  concedidos  de  acordo  com  a  categoria  da
exposição,  ou  seja,  exposição  de  pôster  ou  apresentação  oral.  A certificação  estará
condicionada à apresentação dos trabalhos, a qual será verificada in loco, com pontuação
mínima de cinco pontos obtidos por média aritmética entre dois avaliadores.

Durante a cerimônia de encerramento, os trabalhos que apresentarem melhor pontuação
de  cada  uma  das  categorias,  mediante  avaliação  pela  Comissão  Científica,  serão
agraciados com o “Prêmio de Incentivo à Pesquisa – IFMT campus Juína.

5. DO CRONOGRAMA
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Quadro 1. Cronograma da submissão de trabalhos à VI JENPEX campus Juína.

Período de submissão de trabalhos 09/09/2019 a 29/09/2019

Divulgação dos trabalhos selecionados 07/10/2019
Prazo de recebimentos dos trabalhos aprovados com

modificação
09/10/2019

Apresentações 22 a 24/10/2019

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão analisados pela Comissão Científica.

Dúvidas  acerca  deste  edital  poderão  ser  sanadas  por  meio  do  e-mail
jornadacientifica@jna.ifmt.edu.br.
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