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36ª JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA 

As Pró-reitorias  de  Pós-graduação  e  Pesquisa,  de  Extensão  e  de  Graduação
tornam público o presente EDITAL para dar ciência a comunidade em geral das normas e
procedimentos  que  nortearão  a  realização  da  36ª  Jornada  Acadêmica  Integrada  da
Universidade Federal de Santa Maria.

1 DO EVENTO

A 36ª  Jornada  Acadêmica  Integrada  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  é  um
evento  integrante  do  calendário  oficial  desta  Universidade  e  busca  estimular  a
participação  dos  alunos  em  eventos  no  meio  acadêmico,  promover  a  troca  de
experiências entre estes alunos e entre alunos e professores/profissionais, divulgar seus
trabalhos de ensino,  pesquisa e extensão e assegurar  o reconhecimento  institucional
destas ações.

2 DA METODOLOGIA

A 36ª Jornada Acadêmica Integrada acontece entre os dias 22 e 26 de novembro de
2021.
O evento é composto de sub-eventos: O 36º Salão de Iniciação Científica, o 14º Salão de
Extensão,  a  13ª  Mostra  de  Ensino  –  Compartilhando  Saberes,  o  12º  Salão  de  Pós-
Graduação e a 5ª JAI Externos. 

2.1 Eventos Satélites

São eventos que acontecem entre os dias 22 e 26 de novembro de 2021, promovidos
pelas Unidades de Ensino – Cursos/Departamentos, Grupos de Pesquisa, Laboratórios e/
ou  Programas  de  Pós-graduação.  Estes  eventos  deverão  ser  registrados  junto  à
Coordenadoria  de  Iniciação  Científica  da  Pró-reitoria  de  Pós-graduação  e  Pesquisa
através de  formulário próprio, disponível em  www.ufsm.br/prpgp,  Menu / Documentos /
Documentos JAI, nos prazos previstos no cronograma deste edital. 

2.2 Dos módulos temáticos.

As  apresentações  de  trabalhos  da  JAI  são  organizadas  em  módulos  temáticos.  Os
módulos temáticos são determinados pelas áreas do conhecimento do CNPq. A escolha
do módulo temático no qual o trabalho deve ser enquadrado é feita pelo aluno quando da
realização de sua inscrição. Para trabalhos de Extensão, deverá ainda ser escolhida uma

http://www.ufsm.br/prpgp
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/345/2021/07/Formulario_36a-JAI_Eventos_Satelites_2021.docx


das  oito  áreas  temáticas  de  extensão,  conforme  definido  pela  Política  Nacional  de
Extensão e pela Resolução 006/2019 da UFSM

2.3 Da forma de apresentação.

A  36ª  JAI  permite  inscrições  para  apresentação  nos  formatos  videoconferência  e
apresentações performativas*. O aluno informa sua opção quando da inscrição, porém, é
a comissão organizadora quem define  a  forma de apresentação do aluno  inscrito.  A
forma  de  apresentação  que  o  aluno  deverá  usar  é  aquela  divulgada  ao  final  dos
processos  de  seleção,  revisão  e  seleção  final,  no  documento  “Programação  Geral  –
Módulo de Apresentação 2021”. (Vide 7.6.4)

*(somente para os módulos temáticos dança, música e artes cênicas)

2.3.1 Apresentações em videoconferência.

Os trabalhos serão apresentados em videoconferência na Plataforma Google Meet. Os
módulos  temáticos  serão  organizados  em  salas  virtuais.  Cada  sala  virtual  conterá
aproximadamente  10  (dez)  apresentadores,  um  coordenador  e  um  avaliador.  Cada
apresentador  terá  10  (dez)  minutos  para  sua  apresentação.  Os  primeiros  07  (sete)
minutos  para  a  apresentação  do  aluno  e  os  restantes  três  minutos  para  eventuais
perguntas e/ou comentários. O aluno inscrito deverá estar presente na sala virtual e será
então convidado a fazer sua apresentação. 

2.3.3 Apresentações performativas

Os  trabalhos  que  forem  designados,  por  comissão  específica,  a  se  apresentarem
utilizando este formato, terão sua duração e local de apresentação definidos em data
oportuna, que não deverá ultrapassar o período de até duas semanas antes do evento.
A comissão a que se refere o parágrafo anterior serão definidas pela organização da JAI.
As apresentações performativas acontecerão em ambiente a ser definido pela comissão
específica.

2.3.4 Da certificação para apresentação de trabalhos

Todos  os  alunos  inscritos  como  apresentadores  de  trabalho,  que  comprovadamente
apresentarem  seu  trabalho,  receberão  seu  certificado  de  apresentador.  Os
apresentadores que desejarem obter certificado como “participantes ouvintes” deverão
realizar inscrição adicional nesta categoria.

3 DO LOCAL

A 36ª JAI é um evento virtual. Os endereços de acesso às apresentações e salas virtuais
estarão disponíveis no site oficial do evento. 

4 DOS HORÁRIOS

A 36ª Jornada Acadêmica Integrada acontece entre os dias 22 e 26 de novembro e terá
sua estrutura de horários disponibilizados na grade constante do Anexo 1 deste edital. Os

https://portal.ufsm.br/documentos/publico/documento.html?id=12476803


links  de  acesso  à  programação  estarão  disponíveis,  no  site  do  evento  em  01  de
novembro de 2021.

5 CRONOGRAMA

O cronograma da 36ª Jornada Acadêmica Integrada está apresentado no Anexo 2 deste
edital.

6 DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO

6.1 Bolsistas PIBIC, PIBITI, PROBIC, PROBITI, FIT BIT, FIT EMP, FIT BIT JR. e FIPE

Os  alunos  bolsistas  dos  programas  de  iniciação  científica  e  iniciação  tecnológica
referentes  ao  período  2020/21,  que  mantiverem vínculo  acadêmico  com a  UFSM no
segundo semestre de 2021 e que não estiverem participando de programa de bolsas no
exterior  deverão apresentar  trabalhos  na 36ª  Jornada Acadêmica Integrada,  podendo
inscrever-se no 36º Salão de Iniciação Científica, ou no 12º Salão de Pós-Graduação (se
pós-graduando).

6.2 Bolsistas FIEX

Os alunos bolsistas do Edital FIEX 2021, da Pró-reitoria de Extensão, deverão apresentar
seus  trabalhos,  obrigatoriamente,  no  14º  Salão  de  Extensão.
Os alunos bolsistas do Edital FIEX de 2020 que não apresentaram seus trabalhos no 13°
Salão  de  Extensão  –  JAI  2020,  devem  apresentar  no  14º  Salão  de  Extensão,
considerando a retificação dos itens 5.2.1 e 8.2 do edital FIEX 2020." 

6.3 Bolsistas PIBID, Residência Pedagógica, PROLICEN e FIEN

Os alunos bolsistas que ocuparam bolsas no ano de 2021 deverão apresentar-se 
obrigatoriamente na 13ª Mostra de Ensino - Compartilhando Saberes. 

7 INSCRIÇÕES DE TRABALHOS

A inscrição de trabalhos é realizada no sítio virtual do evento (www.ufsm.br/jai), conforme
cronograma (Anexo 2 deste Edital).

7.1. Tipos de vinculação aceitos na submissão de trabalhos nos diferentes sub-eventos
da JAI: 

7.1.1  Trabalhos  Inscritos  no  Salão  de  Iniciação  Científica  e  na  Mostra  de  Ensino  –
Compartilhando Saberes:

Apresentador/Autor = Aluno Graduação/UFSM, Aluno Ensino Médio/UFSM.
Orientador = Docente/UFSM, Docente/Externo
Co-autor = Sem restrições.

7.1.2 Trabalhos Inscritos no Salão de Pós-Graduação:



Apresentador/Autor = Aluno Pós-Graduação/UFSM
Orientador = Docente/UFSM, Docente/Externo
Co-autor = Sem restrições. 

7.1.3 Trabalhos Inscritos no Salão de Extensão:

Apresentador/Autor  =  Aluno  Graduação/UFSM,  Aluno  Pós-Graduação/UFSM,  Aluno
Ensino Médio/UFSM.
Orientador = Docente/UFSM, Docente/Externo, TAE
Co-autor = Sem restrições. 

7.1.4 Trabalhos Inscritos na JAI Externos:

Apresentador/Autor = Externo (restrito à discentes)
Orientador = Docente/Externo, Docente/UFSM (restrito à docentes)
Co-Autor = Sem restrições

7.2 Os trabalhos inscritos na JAI Externos admitirão apresentadores/autores que sejam
alunos de graduação ou de pós-graduação de outras Instituições de Ensino Superior.

7.2.1 Os alunos da UFSM que não tiverem vínculo com IES externa, e que usarem o sub-
evento  JAI  Externos  para  realizar  sua  inscrição  terão  a  mesma  cancelada  pela
organização do evento.

7.2.2 A UFSM realizará consulta às instituições de origem dos participantes externos para
confirmação dos vínculos como discente e/ou docente.

7.2.3 A confirmação da inscrição na JAI EXTERNOS somente se dará após confirmação
de vínculo junto à instituição de origem dos inscritos (ver cronograma).

7.3  Todos  os  alunos  inscritos  na  36ª  Jornada  Acadêmica  Integrada  são  isentos  de
pagamento de taxa de inscrição.

7.4 Cada inscrito poderá apresentar apenas um trabalho por sub-evento. 

7.5 Limites para composição da equipe de trabalho:

Apresentador/Autor – 1(um)
Orientador – 1 (um)
Co-autor – 5 (cinco)

7.6 Resumo

7.6.1 O resumo deverá ser submetido no formato PDF, no momento da inscrição.

7.6.2 O modelo de resumo e as instruções de preenchimento podem ser encontradas em
www.ufsm.br/prpgp, clicando nos links Menu / Documentos / Documentos JAI.

7.6.3 No momento da inscrição o aluno poderá indicar sua preferência por apresentação
em videoconferência (comunicação de 10 minutos) ou apresentação performativa (para
trabalhos inscritos nos módulos dança, música e artes cênicas). Neste último caso caberá
à Comissão Organizadora definir a forma de apresentação.

http://www.ufsm.br/prpgp
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/345/2021/07/Instrucoes-para-preenchimento-de-resumos.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/345/2021/07/Template_para_resumos_36a_JAI.doc


7.7 Arquivo para apresentação durante o evento.

Arquivo de apresentação do trabalho (PDF, PPT, etc), com no máximo 20 páginas. O
apresentador deverá estar de posse deste arquivo para realizar sua apresentação no dia
e hora  previsto  no  cronograma do evento.  Este  arquivo  não  deve  ser  submetido  ao
evento, ele será compartilhado na sala virtual do Google Meet pelo apresentador.

8 PARTICIPANTES OUVINTES

8.1 A inscrição como ouvinte  é realizada no sítio  virtual  do evento (www.ufsm.br/jai),
conforme cronograma (item 4 deste Edital).

8.2 O certificado de ouvinte, com carga horária de 30 horas, será fornecido para todos os
inscritos que tiverem frequência comprovada em no mínimo 6 (seis) turnos (manhã, tarde
ou noite) do evento.

8.3 O ouvinte inscrito deverá registrar sua presença no portal do evento.

Santa Maria - RS, julho de 2021.



Anexo 1

DIA TURNO HORÁRIO TIPO Capacidade UNIDADE PREFERENCIAL

22/11/2021

MANHÃ 09:00:00 Abertura Livre Todas

TARDE
14:00 / 15:40 Vídeo conferências 300 Agrárias

A partir das
16:00

Palestras e Eventos
Satélites

Livre Livre

23/11/2021

MANHÃ

08:30 / 10:10 Vídeo conferências 300
Agrárias + Linguística, Letras

e Artes

10:30 / 12:10 Vídeo conferências 300
Agrárias + Linguística, Letras
e Artes + Humanas (Educa-

ção)

TARDE

14:00 / 15:40 Vídeo conferências 300 Humanas (Educação)  

14:00 / 18:00
Apresentações Per-

formáticas
20 CAL, CEFD

A partir das 
16:00

Palestras e Eventos
Satélites

Livre Livre

24/11/2021

MANHÃ
08:30 / 10:10 Vídeo conferências 300 Humanas  

10:30 / 12:10 Vídeo conferências 300
Humanas + Sociais Aplica-

das

TARDE

14:00 / 15:40 Vídeo conferências 300 Sociais Aplicadas

14:00 / 18:00
Apresentações Per-

formáticas
20 CAL, CEFD

A partir das
16:00

Palestras e Eventos
Satélites

Livre Livre

NOITE 19:00 / 20:40 Vídeo conferências 606 Diversas

25/11/2021

MANHÃ
08:30 / 10:10 Vídeo conferências 300 Saúde

10:30 / 12:10 Vídeo conferências 300 Saúde

TARDE

14:00 / 15:40 Vídeo conferências 300 Saúde

14:00 / 18:00
Apresentações Per-

formáticas
20 CAL, CEFD

A partir das
16:00

Palestras e Eventos
Satélites

Livre Livre

26/11/2021

MANHÃ
08:30 / 10:10 Vídeo conferências 300

Exatas + Biológicas + Enge-
nharias

10:30 / 12:10 Vídeo conferências 300
Exatas + Biológicas + Enge-

nharias

TARDE
14:00 / 15:40 Vídeo conferências 300 Engenharias

14:00 / 18:00
Apresentações Per-

formáticas
20 Livre



Anexo 2

36ª JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA
CRONOGRAMA

Atividade Período
Inscrições  de  trabalhos  (exceto  JAI
EXTERNOS)

De 02 de agosto até as 17:00 horas do dia 
31 de agosto de 2021

Inscrição de trabalhos JAI EXTERNOS De 02 de agosto até as 17:00 horas do dia
20 de agosto de 2021

Consulta  às  instituições  externas  (JAI
EXTERNOS)

23 de agosto de 2021

Prazo para confirmação de vínculo  (JAI
EXTERNOS)

31 de agosto de 2021

Inscrições de ouvintes De 02 de agosto até as 19:00 horas do dia
24 de novembro de 2021

Inscrições de avaliadores voluntários De 02 de agosto até as 17:00 horas do dia
31 de agosto de 2021

Seleção de trabalhos De 13 a 30 de setembro de 2021
Ajustes CIC/PRPGP/CPD 01 de outubro de 2021
Revisão dos trabalhos pelos autores De 04 a 08 de outubro de 2021
Seleção Final dos trabalhos revisados De 11 a 15 de outubro de 2021
Divulgação do Documento “Programação
Geral – Módulos de Apresentação 2021”

01 de novembro de 2021

Data  limite  para  registro  de  Eventos
Satélites

29 de outubro de 2021

36ª Jornada Acadêmica Integrada De 22 a 26 de novembro de 2021
Emissão de certificados A partir de 13 de dezembro de 2021


	

