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Prezados(as) Professores(as) e alunos(as) pós-graduandos(as): 

A Coordenadoria de Iniciação Científica  da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UFSM 

agradece sua participação no processo de Seleção de Trabalhos desta 35ª Jornada Acadêmica 

Integrada. 

Como é de seu conhecimento esta é a primeira etapa deste trabalho, começando dia 08 e 

encerrando dia  20 de setembro. 

A segunda etapa é para os alunos que ficarem com seu trabalho em revisão, e vai de 21 a 27 

de setembro. 

A última etapa é a seleção final, quando os avaliadores dos trabalhos postos em revisão, 

concluirão a avaliação. Esta etapa vai de 28 a 30 de setembro. 

Para obter seu acesso e realizar suas avaliações basta acompanhar o tutorial que montamos 

para você: 

Caso a visualização deste documento não esteja satisfatória, use o zoom, aumentando a 

exibição. 

Passo 1: 

Use o endereço https://portal.ufsm.br/jai 

Você estará na página abaixo: 

Clique em anônimo. 



 

 

  

 

Na tela abaixo você usará seu usuário e senha. 

 

 

 

 

Agora você está dentro do ambiente de sistemas da JAI. Você vai clicar em Área do Avaliador. 

 



 

 

 

 

Agora você está na Área do Avaliador. Veja que o sistema mostra dois grandes grupos de 

trabalhos: 

Trabalhos alocados para avaliação e Trabalhos alocados para seleção. 

Mova a barra de rolagem até você encontrar os Trabalhos alocados para seleção, do ano 

2020. 

 

 



 

Você encontrará ao lado do nome do aluno participante dois ícones. 

O primeiro mostra os detalhes da inscrição: 

 

O segundo é o da avaliação.  

 

 

Aqui você terá acesso aos dois arquivos enviados pelo aluno (exceto quando o aluno está 

inscrito para “Apresentação Performativa”, quando o aluno sobe apenas o resumo).  

Assista ao vídeo para tomar ciência do procedimento sugerido pela CIC  

https://youtu.be/Q5JH9wYVxGc 

https://youtu.be/Q5JH9wYVxGc


 

 

 

 

Agora que você já conhece o trabalho e já viu o material enviado pelo aluno, você decidirá a 

situação após a avaliação, escolhendo uma das três opões: 

APROVADO (quando usar esta opção, escreva no campo “Resposta” a palavra APROVADO) 

NÃO APROVADO (sugerimos usar esta opção apenas em casos extremos – se usar esta opção 

você deverá justificar, usando o campo “Resposta”.)  

NECESSITA REVISÃO (use esta opção quando entender necessário que sejam feitas correções 

no resumo ou no arquivo de apresentação – se usar esta opção, digite seu parecer no campo 

“Resposta”.) 

 



 

 

Para concluir clique em ENVIAR AVALIAÇÃO. 

 

Se você encontrar alguma dificuldade nestes procedimentos, escreva para cic.prpgp@ufsm.br. 

ou para jai@ufsm.br 
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