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Prefácio 
 

Professor Paulo Cesar Piquini 

Coordenador de Iniciação Científica/PRPGP/UFSM 

 
Conheci o Arion Pilla quando ainda era coordenador da Pós-graduação em 

Física, lá pelos anos iniciais da década de 2000. Ele vinha aos cursos para auxiliar 

os coordenadores no Coleta Capes. Suas costeletas ao estilo Elvis Presley e seu 

jeito direto chamavam a atenção. 

 Depois disso, meu contato com ele era na condição de orientador de 

iniciação científica, quando tínhamos que tirar alguma dúvida ou pedir um 

socorro. Nestas ocasiões lá estava ele, sempre atencioso e disposto a nos ajudar. 

Nos dias da JAI, lá vinha o Arion com as famigeradas pastinhas para que 

avaliássemos alguns trabalhos cujos avaliadores não tinham se apresentado. 

 Quem diria que em 2014 viria, na condição de Coordenador de Iniciação 

Científica, a ter a grata experiência de conviver diariamente com o Arion Pilla. 

Antes mesmo de ser empossado, lembro-me de agradecê-lo por sua vontade e 

disposição de continuar no cargo que vinha ocupando, pois, sendo um neófito, 

contava com seus conhecimentos sobre o setor que agora estaria sob minha 

responsabilidade. 

 Começou aí uma amizade que perdura até hoje e que creio vai durar para 

além de minha estada como Coordenador de Iniciação Científica, algo que já 

conta seus sete anos. Muito mais do que um colega de trabalho, um amigo, fiel 

e sempre disposto a fazer o serviço que lhe cabe, não tendo hora nem clima que 

o afaste de suas obrigações. Quem o conhece sabe o que eu digo. 

 O Arion agora caminha para a conclusão de seu mestrado em Patrimônio 

Cultural. Que escolha mais apropriada. Ele próprio um patrimônio da UFSM. 

Ingressou nos quadros desta Instituição sexagenária com seus tenros 18 anos de 

muito rock e cantorias. Percorreu vários setores desta nossa Universidade, 

sempre com um trabalho eficiente e dedicado. É um daqueles personagens que 

já fazem parte da história da Instituição.  

 Na condição de Coordenador da JAI, posso dizer que ele é o verdadeiro 

homem JAI. Passou por quase todas elas. Conviveu, ou melhor, suportou vários 

Coordenadores, dando sempre seu apoio incondicional e vestindo a camisa do 
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evento como nenhum outro. Posso mesmo dizer que não haverá outro que se 

dedique tanto à JAI como o Arion.  

 Quem melhor do que ele para retratar o histórico e importância deste 

evento que nasceu pequeno e que hoje se constitui em um dos maiores, senão 

o maior evento para estudantes de todo o Brasil, a Jornada Acadêmica Integrada. 

 A escolha do tema de seu trabalho de mestrado em Patrimônio Cultural 

não poderia ser melhor. Dissertar sobre algo que ele viveu com seu corpo, sua 

alma e seu suor por décadas. Relatar a evolução deste evento que não para de 

crescer e de ganhar destaque estadual e regional. 

 A Jornada Acadêmica Integrada deve grande parte de seu sucesso ao 

Arion. Claro que também a todos os seus coordenadores, aos Reitores, Pró-

Reitores, professores e principalmente alunos. Mas, a parte operacional e o 

sucesso na efetivação das tarefas relacionadas a este grandioso evento, ou seja, 

seus bastidores, são muito devidos ao esforço e dedicação dele. 

À parte a figura emblemática de autor deste trabalho, o evento merecia 

um relato como este que agora se apresenta para o público. É um resgate de 

uma história vitoriosa, construída por várias pessoas ao longo de 35 anos. Se a 

UFSM tem destaque e reconhecimento no Brasil e mesmo fora de nosso país, 

um de seus pontos fortes é este evento extra-classe, que permite aos nossos 

estudantes e futuros cientistas e profissionais a oportunidade de participar, pela 

primeira vez, de um evento científico de grande porte.  

 A JAI é a primeira experiência de apresentação de trabalhos fora de seus 

grupos de pesquisa para quase todos nossos estudantes. Assim como toda 

caminhada começa pelo primeiro passo, a JAI é a largada de muitas carreiras 

brilhantes de profissionais que a UFSM formou e ainda forma, cumprindo com 

excelência seu papel na sociedade. 

 Para todos aqueles que já participaram da JAI, com aquele friozinho na 

barriga de se expor ao julgamento de seus professores e parceiros de profissão, 

que participaram como avaliadores, como organizadores, enfim, todos os que já 

tiveram a JAI em suas vidas e que ainda lembram dela com carinho e 

reconhecimento de sua importância, temos agora essa obra produzida por 

aquele que mais teria capacidade para tal empreitada. 

 Arion, obrigado e parabéns por se dispor a encarar o desafio de fazer de 

seu trabalho de mestrado um relato da nossa JAI. Com certeza, essa obra ficará 

na história de UFSM e será referência para todos aqueles que queiram saber um 

pouco mais da Jornada Acadêmica Integrada.  
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Apresentação 
 

Este trabalho foi realizado como produto final do Curso de Mestrado 

Profissional do Programa de Pós-graduação em Patrimônio Cultural do Centro 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria. 

Após 38 anos de serviço público, dos quais 20 atuando diretamente na 

realização da Jornada Acadêmica Integrada, não poderia ser outro o meu objeto 

de trabalho. 

No final do ano de 1999, ao chegar na Pró-reitoria de Pós-graduação e 

Pesquisa para atender às demandas referentes aos relatórios anuais dos 

Programas de Pós-graduação da UFSM, o Coleta de Dados/CAPES, também me 

foi dada, pelo então Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa,  Professor Ney Luis 

Pippi, a incumbência de assumir a confecção dos anais da XIII Jornada Acadêmica 

Integrada, que até aquele momento não haviam sofrido nenhum tratamento, e 

naturalmente, os anais da XIV JAI, que havia acontecido no mês anterior à minha 

chegada, em outubro de 1999. Confesso que até hoje penso que aquela era 15ª 

edição, a contar desde 1984, e não 13ª contando a partir de 1986. Por que 1986? 

Em 1986 pode se dizer que a UFSM teve sua primeira edição da JAI, com o nome 

de Encontro Anual de Pesquisa, que durou de 1986 até 1990. Mas o I Seminário 

de Pesquisa é datado de maio de 1984.  

 Assim, a partir do final de 1999, meu envolvimento com o evento passou 

a ser cada vez mais intenso. Após construir os anais de 1998 e de 1999 participei 

então da organização da XV JAI, que devo considerar minha primeira JAI, e não 

me afastei mais da organização do evento desde então. 

`Aquela época, a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa era composta 

de duas Coordenadorias, uma de Pós-graduação e outra de Pesquisa. Até 2009, 

a Jornada Acadêmica Integrada era realizada pela Coordenadoria de Pesquisa da 

PRPGP. Por ser o responsável institucional pelo suporte aos coordenadores de 

Pós-graduação nos assuntos relacionados ao Coleta de Dados, meu vínculo na 

Pró-reitoria de Pós-graduação era muito mais com a Coordenadoria de Pós-

graduação do que com a de Pesquisa.  

Mas minha atuação na organização da JAI, e o surgimento da Plataforma 

Lattes/CNPq no cenário acadêmico – o que também me foi entregue como 
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responsabilidade institucional -  me tornavam um personagem híbrido dentro da 

estrutura da PRPGP. Importante referir que o CNPq, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é o órgão do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento, responsável pelo fomento à pesquisa no país, e 

a Plataforma Lattes é um conjunto de ferramentas eletrônicas, hoje ancoradas 

no Currículo Lattes e no Diretório Grupos de Pesquisa do Brasil, que coletam 

dados de pesquisadores e de suas pesquisas, produzindo um grande banco de 

dados com informações de toda ordem. Eu visitava os Programas de Pós-

graduação dando consultoria à confecção dos relatórios a serem enviados à 

CAPES/MEC, ou mesmo coletando os arquivos para o referido envio. Essa 

mobilidade também facilitava a instalação dos arquivos que permitiam o uso do 

Currículo Lattes e do Diretório Grupos de Pesquisa do Brasil, ambos ferramentas 

da Plataforma Lattes, do CNPq, como já referi. Além disso, cuidava de tudo o que 

dizia respeito à Jornada Acadêmica Integrada, evidentemente sob as 

determinações dos coordenadores e/ou do Próprio Pró-Reitor; mas sim, era em 

meu computador que entrava e saia toda e qualquer assunto ligado ao evento.  

Em 2010, o Professor Felipe Müller é eleito Reitor e o Professor Hélio Leães 

Hey confirmado como Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa. O Professor 

Alessandro Dal’Col Lúcio foi convidado para assumir a recém criada 

Coordenadoria de Iniciação Científica. A nova coordenadoria vinha com a função 

de diminuir a carga de trabalho da Coordenadoria de Pesquisa. Assim a CIC 

passou a gerenciar todos os programas de bolsas de iniciação científica e de 

inovação tecnológica e desenvolvimento da UFSM, além das bolsas institucionais 

oferecidas pelo CNPq e pela FAPERGS – Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado 

do Rio Grande do Sul. Também ficou com a CIC a responsabilidade de realizar a 

Jornada Acadêmica Integrada. Antes mesmo que eu pudesse me despedir da 

organização do evento, o Professor Alessandro Dal’Col Lúcio e o Professor Hélio 

Leães Hey, fizeram o irrecusável convite para que eu assumisse o cargo de 

Secretário da Coordenadoria de Iniciação Científica e substituto legal e eventual 

do Coordenador. 

Assim, permaneci junto da organização da JAI, podendo então 

testemunhar o notável crescimento do evento, não só nos seus números 

impressionantes, mas na otimização de todos os processos, desde a inscrição até 

a certificação, passando pela adoção de tecnologias modernas, por erros e por 
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acertos, sempre na busca de oferecer um evento que tivesse o tamanho de nossa 

Universidade, e que atendesse às expectativas de nossa comunidade acadêmica.   

Hoje, sob a orientação da Professora Fernanda Kieling Pedrazzi, Docente 

do Programa de Pós-graduação em Patrimônio Cultural, e com o apoio do 

Professor Paulo Cesar Piquini, Coordenador de Iniciação Científica e atual 

Coordenador da JAI, construímos esta dissertação de Mestrado Profissional, cujo 

produto final é a publicação de um livro de título Jornada Acadêmica Integrada 

da UFSM – Registros Históricos Documentais. 

Em todos estes anos tenho acumulado dados, documentos, e todo o tipo 

de informação em diversos suportes, contando uma história que precisa ser lida, 

vista e avaliada, para que se torne ferramenta na construção do porvir. 

Estas informações encontravam-se escondidas em pastas digitais, 

arquivos físicos, gavetas, armários e caixas; algumas armazenadas 

metodologicamente, segundo os princípios arquivísticos mas, uma grande parte, 

principalmente os documentos nato-digitais, nunca receberam nenhum 

tratamento. Uma outra parte, não menos importante, está na memória de quem 

fez, e de quem participou daqueles eventos. 

Estes documentos contam a história que apresentarei à comunidade 

acadêmica nesta publicação, descrevendo a evolução da Jornada Acadêmica 

Integrada do início até 2009  e detalhando os  últimos 11 anos do evento. 

O que não posso deixar de avisar ao leitor é de que aqui você terá uma 

publicação para ser “vista”, muito mais do que para ser “lida”. A construção do 

documento e a história do evento vão se consolidando e se enriquecendo de 

detalhes, de informações e principalmente de documentos, a medida que o 

tempo avança. Das primeiras edições temos alguns importantes registros 

documentais administrativos, além de um riquíssimo acervo fotográfico, o qual 

trago para contar esta história - para isso cumpre que eu refira a colaboração de 

Cristina Strohschoen dos Santos, que além de ser uma incentivadora deste 

trabalho, viabilizou o acesso ao acervo do Arquivo Fotográfico da UFSM, do 

Departamento de Arquivo Geral. Nas edições mais recentes, temos tanto 

material que muita coisa sequer pode ser citada. Essa será uma característica 

deste documento. As edições da JAI serão contadas de acordo com as 

informações disponíveis para aquela edição. Isso faz com que não se tenha um 

formato único para todas as edições.  
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Nos casos em que tínhamos todas as informações, principalmente de 2010 

para cá, permiti filtrar algumas para que, na minha visão, apenas as mais 

relevantes fossem usadas. 

Durante a narrativa, ou exposição, estarei trazendo depoimentos de 

algumas pessoas que participaram da construção do evento mesmo antes de eu 

ter chegado a ele. Esses amigos fizeram seu relato de forma muito espontânea e 

sincera, pois quem participa ou participou da JAI sempre guarda consigo boas e 

saudosas lembranças. 

Também incluo neste trabalho algumas poucas narrativas pessoais, onde 

me permito contar alguns acontecimentos que marcaram minha trajetória na 

UFSM e que estão diretamente ligados à Jornada Acadêmica Integrada. 

Enfim, desde aquele longínguo 17 de junho de 1982, dia em que ingressei 

na UFSM como Datilógrafo, lotado na Seção de Cadastro, Lotação e Movimento 

da Divisão de Classificação de Cargos do Departamento de Pessoal, passei pela 

Divisão Financeira do mesmo Departamento de Pessoal, vim a ser Assistente do 

Pró-reitor de Extensão, depois Chefe do Setor de Benefícios da Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis e finalmente servidor da Pró-reitoria de Pós-graduação e 

Pesquisa onde hoje ocupo o cargo de Secretário da Coordenadoria de Iniciação 

Científica e de Coordenador Substituto. 

Posso dizer que este trabalho é um agradecimento que faço à minha 

Universidade, onde aprendi o que sei e me tornei o que sou. 
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Histórico 
 

À ideia da criação de uma universidade está adicionada a percepção de 

que o desenvolvimento tecnológico, social e econômico de uma nação está 

totalmente atrelado à sua evolução científica. Na UFSM, essa concepção esteve 

presente desde a fundação, pelo esforço da administração central da 

Universidade em oferecer aos alunos um corpo docente qualificado, com o maior 

grau de instrução possível. 

Empreendidos esforços em manter elevada a qualidade do corpo docente, 

a UFSM cumpria o preceito de incentivar os acadêmicos a realizar pesquisas 

científicas, já na década de 1960. Buscando estimular a Universidade a 

compensar o investimento que a comunidade santa-mariense fazia na educação 

superior, em 21 de agosto de 1972, a UFSM institucionalizou a extensão, por 

meio da implementação da Pró-reitoria de Extensão (PRE). 

No ano de 1976, proposta pela PRE, foi instituída na UFSM uma política de 

estratégias extensionistas. Essa política pretendia implantar em todos os 

departamentos da Universidade ações que originariam um amadurecimento 

institucional gradual em favor da extensão. Foi o Decreto nº 87.497 de 18 de 

agosto de 1982, que consolidou a política de estratégias de extensão da UFSM, 

adaptando os potenciais tecnológicos, científicos e culturais existentes em cada 

departamento de ensino para com a comunidade. 

Em 02 de setembro de 1983, foi regulamentado o Fundo de Incentivo à 

Pesquisa (FIPE), que tinha como objetivo incentivar os pesquisadores que 

enfrentavam dificuldades na obtenção de recurso junto às agências financiadoras 

tradicionais. 

Com a política de extensão ainda dando seus primeiros passos, em maio 

de 1984, realizou-se o I Seminário de Pesquisa da UFSM. Foi esse evento que deu 

origem à JAI. Nos anos seguintes, o projeto do Seminário de Pesquisa foi se 

modificando e à sua estrutura foram adicionadas outras iniciativas já 

desenvolvidas e consolidadas na Universidade Federal de Santa Maria. 
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Fotografia 1 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Na Fotografia 1, Gilberto Aquino Benetti é empossado Reitor a UFSM em 

janeiro 1985. Ele está ao centro da mesa, à sua esquerda o Pró-Reitor de Pós-

graduação e Pesquisa, Prof. Carlos Eugênio Daudt.  

Em 1986, foi organizada pela PRPGP a primeira edição do Catálogo da 

Produção Intelectual da UFSM. Ali, os docentes da instituição tinham a 

oportunidade de publicar os seus trabalhos, em formato semelhante àquilo que 

hoje se observa na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). 

Foi através desse estímulo da Reitoria e da PRPGP, que em 1986 foi 

realizado o Salão de Iniciação Científica da UFSM. Esse Salão concentrou suas 

produções nas atividades de pesquisa. Já, em 1987, foi realizada a 1º Mostra 

Universitária de Ensino, Pesquisa e Extensão, que ampliou a variedade de 

conhecimentos estudados na UFSM. Na Fotografia 2, em frente ao Ginásio 

Didático do Centro de Educação Física e Desportos - CEFD, Gilberto Aquino 

Benetti em seu discurso de abertura. Vê-se também outras autoridades 

universitárias, entre eles dois futuros vice-Reitores, Adalberto Brum Siqueira e 

Ricardo Rossato. 
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Fotografia 2 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Nos anos seguintes, foram sendo modificados os modos de exposição de 

projetos produzidos na Universidade. Em 1991, foi realizada a 1º Jornada de 

Pesquisa. Em 1994, aconteceu a I Jornada Integrada de Pesquisa, Extensão e 

Ensino (JIPEE).  Em 1998, finalmente se chegou à nomenclatura que conhecemos 

hoje: Jornada Acadêmica Integrada. Naquele ano, tivemos a XIII JAI. De lá para cá 

muitos elementos foram alterados, incluídos ou suprimidos da JAI. Mas sua 

matéria-prima continua sendo a mesma: a ciência em prol da evolução. 

 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa/UFSM  
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Evolução 
 

Vamos acompanhar a evolução da Jornada Acadêmica Integrada, desde 

suas fases iniciais até o ano de 2009. 

 

1ª Fase – O início 

 

1984 

09, 10 e 11 de maio 

I Seminário de Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Imagem 1- Fonte: CIC/PRPGP 

 

Este teria sido o começo de tudo. O I Seminário de Pesquisa, realizado 

entre 09 e 11 de maio de 1984. Não temos outros registros documentais deste 

ano, exceto por uma listagem de eventos que refere a ocorrência de Seminário 

de Pesquisa nos anos 1984, 1985 e 1986. Não temos anais, nem qualquer outro 

registro. Além do cartaz na parede do 7º andar da Reitoria, no campus sede, 

temos o depoimento de Ney Luis Pippi, que nos contou um pouco daquele 

começo, 37 anos atrás. Penso que este evento deveria ser a referência para a 

contagem das próximas edições, porém, o próprio Professor Ney, nos explica 

que a referência foi o ano de 1986, com o Encontro Anual de Pesquisa, o qual 

perdurou até o quinto em 1990. Não encontramos nenhum material que 

pudesse ser publicado sobre estes eventos. 
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DepoimentoDepoimentoDepoimentoDepoimento    
 

“Início  – 1986  – Encontro Anual de Pesquisa -  Organizado pela PRPGP e 

perdurou com este nome até a quinta edição, em 1990. Nesse primeiro Seminário 

vieram como palestrantes convidados o Professor Derblay Galvão, Ex-Reitor da 

UFSM e Diretor do CNPq e da Drª. Zeli Roessler, Diretora de Programas do CNPq. 

Nessa ocasião foi criado o Fundo de Incentivo à Pesquisa – FIPE, que com recursos 

do CNPq oferecia bolsas para alunos desenvolverem pesquisa em projetos 

selecionados dos professores orientadores. Este julgamento era feito pela 

Comissão de Pesquisa formada pelos presidentes da comissões de Pesquisa dos 

Centros acadêmicos junto a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. Estas 

bolsas foram o embrião para o programa hoje conhecido por PIBIC/CNPq. 

Em 1991, o nome do evento foi alterado para 1ª Jornada de Pesquisa da 

UFSM. Este nome permaneceu até a 3ª edição, em 1993. Já em 1994 passou a 

chamar-se Jornada Integrada de Pesquisa, Extensão e Ensino, nome que 

permanceu até 1997, em sua 4ª edição. Em 1998 adotou o nome atual de 

Jornada Acadêmica Integrada – JAI. O evento além de mudar de nome também 

mudou a contagem de suas edições. Ao adotar o nome de JAI, contaram os 

eventos de Iniciação Científica acontecidos desde 1986. A Jornada Acadêmica 

Integrada começou então na XIII edição. A partir daí a JAI foi instrumentalizada, 

automatizada e transformou-se no maior evento científico, de ensino e de 

extensão da UFSM”. 

 

Professor Doutor Ney Luis  Pippi – Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa nas 

gestões 1983/1985 e 1997/2002 
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 Cerimônia de Abertura do I Seminário de Pesquisa, no anfiteatro Gulerpe, 

do Hospital Universitário de Santa Maria. À esquerda na Fotografia 3,  Walter 

Bianchini, Pró-Reitor de Extensão. No centro da mesa está o Reitor, Professor 

Armando Valandro, à sua esquerda o Vice-Reitor, Professor Olindo Toaldo e a 

sua direita o Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa, Ney Luis Pippi.  

 

 
Fotografia 3 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 
Fotografia 4 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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2ª Fase – As Jornadas de Pesquisa 
 

 

 

 

1991 
04 e 05 de junho 

I Jornada de Pesquisa 

294 trabalhos 

Anais: Livros 

Tema: “Novas ideias para novos tempos” 
 

 
 

                                                                                  

Imagem 2- Fonte: CIC/PRPGP  

 

A I Jornada de Pesquisa foi uma promoção conjunta entre o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, a Universidade 

Federal de Pelotas – UFPel, a Fundação Universidade do Rio Grande – FURG, e a 

Universidade Federal de Santa Maria. A cerimônia de abertura aconteceu no 

Auditório C, Prédio 19 do Campus sede da UFSM,, e foi conduzida pelo Reitor 

Tabajara Gaúcho da Costa. Na Fotografia 5 temos, em pé, Antonio Carlos 

Machado, Chefe de Gabinete que já havia trabalhado na chefia do Gabinete de 

Mariano da Rocha.  

   Fotografia 5 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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A UFPel foi representada pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação, 

Professor Sergio Roberto Martins. 

Respresentando a FURG estava o Superintendente de Pesquisa e Pós-

graduação, Professor Maurice Boulos Halal. 

A direita do Reitor, ainda na Fotografia 5, o orador da cerimônia, o Vice-

governador do Estado do Rio Grande do Sul, João Gilberto Lucas Coelho. O Pró-

Reitor de Pós-graduação e Pesquisa, Ruy Jornada Krebs é o segundo da direita 

para a esquerda. 

O Vice-Governador e Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, João 

Gilberto Lucas Coelho proferiu a palestra A questão da Pesquisa no RS. 

(Fotogragia 6) 

 

 
Fotografia 6 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM  

– Departamento de Arquivo Geral 

 

Na Fotografia 7 vemos que o primeiro escalão da Universidade Federal de 

Santa Maria ocupava os então desconfortáveis assentos na primeira fila do 

Anfiteatro da Química. Entre eles Clóvis Renan Jacques Guterres, Noli Brum de 

Lima e Jesus Renato Galo Brunet.  
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Fotografia 7 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Veja a programação do evento, digitalizada a partir do livro de Anais: 

 

  
                                               Imagem 3- Fonte: Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 
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Os anais da I Jornada de Pesquisa da UFSM tiveram a edição gráfica do 

Departamento de Divulgação da UFSM, e foram impressos na Gráfica UFSM 

(hoje Imprensa Universitária).  

A coordenação Geral e montagem foi de Carlos Marcelino S. Cabral. A 

equipe de trabalho tinha Alcy F. Pereira, Lauro Antonio Mezzalira, Marcos Cezar 

Soares, Sérgio Freitas, Ana Maria F. da Palma e Irena Almeida de Souza.  

O Coordenador de Pesquisa era o Professor Romeo Ernesto Riegel. 

 

 
                           Imagem 4- Fonte: CIC/PRPGP 

 

 Entre os documentos encontrados no acervo documental da JAI estão os 
dossiês do evento, os quais nos oferecem informações de extrema relevância 
sobre a Jornada Acadêmica. Estes dossiês foram organizados por alunos do Curso 
de Arquivologia da UFSM, sob a orientação dos professores daquele curso e dos 
profissionais da Departamento de Arquivo Geral da UFSM. 
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 O Ofício Circular Nº 001/91, provavelmente foi o primeiro ofício emitido 
após a aprovação do evento no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 

 
Imagem 5- Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 
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 Na I Jornada de Pesquisa, os resumos eram enviados pelos professores 
Chefes de Departamento para a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa em 
forma física, acompanhados de ofícios de encaminhamento. 
 Abaixo o ofício do então Chefe do Departamento de Fitotecnia do Centro 
de Ciências Rurais, Flávio Miguel Schneider: 
 
 

 
        Imagem 6- Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 
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 Saberemos também que desde a I Jornada de Pesquisa a UFSM recebe 
trabalhos de outras instituições de ensino. Abaixo apresentamos o Ofício Nº 
105/91 da Vice-Reitoria de Pesquisa e Extensão da Universidade de Passo Fundo, 
que encaminha trabalhos para o nosso evento. 
 
 

 
Imagem 7- Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 
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 Também vemos aqui um documento importante, assinado pela Diretora 
do Planetário da UFSM, demonstrando que aquele órgão suplementar do Centro 
de Ciências Naturais e Exatas, também participou da I Jornada de Pesquisa com 
apresentação do trabalho  “Atividade Solar”. 
 A Diretora do Planetário da UFSM era Raquel Francelina Mariano da Rocha 
Bandeira de Mello, filha do Professor José Mariano da Rocha Filho, Reitor 
fundador da UFSM. 
 

 
Imagem 8- Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 
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1992 
06 e 07 de outubro 

II Jornada de Pesquisa 

499 trabalhos 

Anais: Livros 

 

 

 
 

 

               Imagem 9- Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Diferente da primeira edição, esta II Jornada de Pesquisa foi uma 

promoção apenas da UFSM. Tabajara Gaúcho da Costa era o Reitor. João Luiz 

Roth assumia a Vice Reitoria no lugar de Ricardo Rossato. Romeo Ernesto Riegel 

agora era o Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa e Nilza Luiza Venturini 

Zampieri assumia a Coordenação de Pesquisa da UFSM. 

Este evento foi marcado pela presença em Santa Maria de importantes 

autoridades universitárias e políticos importantes no cenário da educação no 

Brasil. A conferência de abertura contava com nada menos que: 

 

• Jarbas Militisky  

 Diretor Presidente da FAPERGS 

• Elgio Trindade  

 Reitor da UFRGS 

• Derblay Galvão 

 Ex-Reitor da UFSM e Secretário Geral do CNPq 

• José Fogaça 

 Senador da República 

• Otomar Oleques Vivian 

 Deputado Estadual 
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 Em julho de 1991 a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa submeteu ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM um material com os 

resultados da I Jornada de Pesquisa e pedia autorização para realização da 

segunda edição do evento. O documento foi encaminhado através do Processo 

23081.013468/91-08, cuja capa vemos na Imagem 10. 

 

 Imagem 10 - Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 

 

 A capa do processo nos mostra que houve um erro na construção original 
do documento. Onde datilografou-se CONSELHO UNIVERSITÁRIO corrigiu-se 
para CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão). As letras CLN, dizem que 
o processo foi para a Comissão de Legislação e Normas. Vê-se também o 
despacho do então Pró-Reitor, Romeu Ernesto Riegel, pedindo para que a 
Coordenadora de Pesquisa Nilza Luiza Venturini Zampieri abra uma pasta para 
os documentos do evento. Este despacho foi dado certamente após o retorno 
do processo com o parecer  aprovando o evento. 
 Na próxima página pode ser lido o Ofício Nº 232/91, encaminhado ao 
Gabinete do Reitor e que possuía três páginas. Na primeira página a 
apresentação do requerimento: 
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Imagem 11 - Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 
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Na segunda página recortamos a parte que refere os dados operacionais: 
 

 
Imagem 12 - Fonte:  Arquivo Setorial CIC/PRPGP 
 

Na terceira página o Pró-Reitor pede para inserir o evento no calendário 
da UFSM e solicita que os dias do eventos sejam não letivos. 
 

 
Imagem 13 - Fonte:  Arquivo Setorial CIC/PRPGP 
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 Abaixo, o Parecer 99/91, o primeiro emitido em razão da existência da 
Jornada Acadêmica na UFSM: 
 

 
Imagem 14 - Fonte: Arquivo Setorial  CIC/PRPGP 
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A II Jornada de Pesquisa trouxe uma programação cultural paralela à 

programação científica. Vejam que a programação traz uma observação de que 

as apresentações acontecem em “vários prédios do campus”. Isso porque 

naqueles anos a JAI não era centralizada como é hoje. Isso só aconteceria em 

2006, na 21ª edição do evento. 

 

 
            Imagem 15 - Fonte: Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 

 
                                                                           Imagem 16 - Fonte: Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 
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Fotografia 8 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Acima vemos o Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa, Romeu Ernesto 

Riegel, na cerimônia de abertura da II Jornada de Pesquisa. Abaixo, a plenária. 

Vê-se em primeiro plano Paulo Jorge Sarkis e fazendo anotações,  Ervandil Correa 

da Costa, a época, Procurador Geral da UFSM. 

 

 
Fotografia 9 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Fotografia 10 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Acima, na cerimônia de abertura, a presença do Professor Gilberto Aquino 

Benetti, ao fundo. Abaixo o palestrante da abertura, Jarbas Militisky, Diretor 

Presidente da FAPERGS. 

 

 
Fotografia 11 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Em dezembro deste mesmo ano, a UFSM realizava a I Jornada de Extensão. 

Carlos Alberto Robinson era o Pró-Reitor de Extensão. Antonio Carlos Freitas 

Valle de Lemos era o Pró-Reitor Adjunto e Arion Helder Pilla era o Assistente da 

PRE, e executor administrativo daquele evento. Na foto: Baltazar Schirmer, Pró-

Reitor de Graduação, Romeu Ernesto Riegel, Pró-Reitor de Pós-graduação e 

Pesquisa, Tabajara Gaúcho da Costa, Reitor, Carlos Alberto Robinson, Pró-Reitor 

de Extensão e Marco Aurélio Oliveira da Silva, Pró-Reitor de Assuntos Estudantis. 

 

 
Fotografia 12 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Neste ano a UFSM criou o Fundo de Incentivo à Extensão (FIEX), que 

destina bolsas e recursos financeiros para projetos que atuem na área de 

extensão universitária, possuam registro junto ao Sistema Integrado de Ensino, 

o SIE da UFSM, e se submetam aos editais anuais. 

A PRE inovava e dava uma nova abordagem na forma de distribuição de 

recursos. Os projetos do FIEX eram divididos em três grandes grupos, de acordo 

com seu orçamento total e dentro destes grupos concorriam ao mesmo 

percentual do orçamento geral. Em outras palavras, os projetos muito caros 

representavam 5% (cinco por cento) do total de projetos registrados, então 

concorreriam a 5% dos recursos disponíveis. O projeto foi muito bem aceito pela 

comunidade extensionista da época. Hoje o FIEX tem outra performance, mas os 

primeiros passos foram dados em 1992.  
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Fotografia 13 -Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

As apresentações de trabalho da I Jornada de Extensão,  no Hall do Prédio 

do Centro de Ciências Rurais (Fotografias 13 a 17). 

 

 
Fotografia 14 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Fotografia 15 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

 
                         Fotografia 16 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Fotografia 17 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral  

 

A equipe de trabalho da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa que 

atuou na elaboração dos Anais da II Jornada de Pesquisa, em 1992: 

 

Coordenação e Supervisão: 
Carlos Marcelino Silveira Cabral 
 
Digitação: 
Ariel Michelin 
Eli Brezolin 
Laurindo Bertoldo 
Sidnei Horst 
Rogério Molinos 
Capa: Departamento de Divulgação – 
UFSM 
Secretaria: 
Irena D. de Souza 
Marisa Dias de Souza 
José Rodrigues Garrido Júnior 
 
 
                                                                                      Imagem 17 - Fonte: CIC/PRPG 

 
 Outro elemento marcante na II Jornada de Pequisa da UFSM foi que neste 
evento foram convidadas as escolas de 1º e 2º graus da rede de ensino 
municipal, estadual e federal para que apresentassem trabalhos no evento. Na 
Imagem 18, abaixo, está o Ofício Nº 465/91 enviado pelo Professor Romeo 
Ernesto Riegel para o Delegado de Educação, Fernando Pilusky: 
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Imagem 18 - Fonte: Arquivo Setorial - CIC/PRPGP  
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1993 
14 e 15 de setembro 

III Jornada de Pesquisa 

639 trabalhos 

Anais: Livros 

 

 

   
                                                                                                       Imagem 19 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

A terceira edição da Jornada de Pesquisa da UFSM, além de se consolidar 

no calendário oficial da UFSM, com decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão de suspender as aulas nos dias do evento,  trouxe mais uma novidade, 

a I Jornada de Pesquisa das Universidade do Grupo de Montevidéo, incluindo 

universidades da Argentina, Paraguai e Uruguai. 

 

 
                                                         Imagem 20 - Fonte: CIC/PRPGP 
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O Reitor Tabajara Gaúcho da Costa, em sua apresentação no livro de Anais 

do evento faz referência às bolsas do CNPq, da FAPERGS e às bolsas do Fundo de 

Incentivo à Pesquisa da UFSM. 

O documento abaixo foi  digitalizado do livro de Anais do ano de 1993. 

 

 
              Imagem 21 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

Na cerimônia de abertura da III Jornada de Pesquisa, o Pró-Reitor de Pós-

graduação e Pesquisa falou na presença dos reitores  da Universidade de Buenos 

Aires, Nacional de Assunção – Paraguai e La República do Uruguai. 

Os presidentes da CAPES, do CNPq e o Vice-Governador do Estado 

estavam novamente presentes. 
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Fotografia  17 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

 
Fotografia 18 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Na assistência novamente muitos rostos importantes na história de nossa 

universidade. Na Fotografia 19, bem à direita, Celso Franzen opera a mesa da 

Am 800.00 Mz – Rádio Universidade, que cobria o evento. Na primeira fila, de 

fones de ouvido, Roberto Montagner, ao lado dele Jesus Renato Galo Brunet e 

Romeu Riegel. 
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Fotografia 19 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Na Fotografia 20, a entrega do Prêmio Rotary para Incentivo à Pesquisa. 

 

 
Fotografia 20 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Segue a Programação (digitalizada a partir dos anais do evento) da III 

Jornada de Pesquisa da UFSM:  

 

 
Imagem 21 - Fonte: Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 

 
                                                                           Imagem 22 - Fonte: Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 
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Em 1993 os Gabinetes de Projetos da UFSM realizavam a programação das 

apresentações de trabalhos, junto com as Comissões Setoriais. Abaixo os Chefes 

de GAPs, à época. Servidores que ajudaram a construir a JAI e colaboraram para 

o fortalecimento da pesquisa, do ensino e da extensão na UFSM: 

 

• Centro de Ciências da Saúde – Ângela Cristina Corrêa 

• Centro de Ciências Naturais e Exatas – Marçal Lopes de Oliveira Jr. 

• Centro de Educação Física e Desportos – Gilton Kock Goulart 

• Centro de Ciências Sociais e Humanas – Gilberto Timm Flores 

• Centro de Educação – Liane Vizotto 

• Centro de Tecnologia – Genês Ravazi Iffarraguirre 

• Centro de Artes e Letras – Gilberto Fladimar Vianna 

• Centro de Ciências Rurais – Getúlio Rigão 

 

Na Imagem 23 a capa do  livro de Anais de 1993, bastante desgastado. 

  

 
                                        Imagem 23 - Fonte: CIC/PRPGP 
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Em 17 e 18 de novembro de 1993 a Pró-reitoria de Extensão realizava a II 

Jornada de Extensão. A cerimônia de abertura – Fotografias 21 e 22 -  foi no 

Auditório do CCSH, no Prédio da Antiga Reitoria, no centro de Santa Maria. 

 

 

Fotografia 21 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

 
Fotografia 22 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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 As repercussões na mídia local foram positivas, ajudando a despertar o 
interesse dos alunos e da população. 
 

 
Imagem 24 - Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 

 

 
 Imagem 25 - Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP  
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3ª Fase – As JIPEEs 

 

 

 

1994 
13 e 14 de outubro 

I Jornada Integrada de Pesquisa,  
Extensão e Ensino - JIPEE 

775 trabalhos 

Anais: Livros 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Imagem 26 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

A partir de 1994 começa a ser escrita uma nova fase na história da JAI. 

Neste ano a UFSM promove a I Jornada Integrada de Pesquisa, Extensão e 

Ensino, interrompendo as sequências de três jornadas de pesquisa,1991, 1992 e 

1993, e duas jornadas de extensão, 1992 e 1993. 

A I JIPEE era resultado de uma nova orientação político/administrativa na 

reitoria. O professor Odilon Antonio Marcuzzo do Canto era o novo reitor. João 

Luiz de Oliveira Roth ficaria de vice-Reitor por dois anos ainda,  para que então 

Antonio Adalberto Brum Siqueira assumisse. Naqueles anos, o cargo de Vice-

reitor não era coincidente com o de Reitor. 

Na Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa assumia Afrânio Almir Righes 

e o Coordenador de Pesquisa e coordenador geral da JIPEE seria o Professor 

Jefferson Tadeu Canfield. 

Antonio Adalberto Siqueira ficaria na Pró-reitoria de Administração, 

Aldema Menine Trindade em Assuntos Estudantis. Alceno Antonio Ferri era o 

novo Pró-reitor de Extensão; Érico Antonio Lopes Henn era o Pró-reitor de 

Graduação e José Maria Dias Pereira de Planejamento. 
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Na Imagem 27 o Professor Odilon Marcuzzo do Canto, Magnífico Reitor da 

UFSM, em sua apresentação aos Anais da I Jornada de Pesquisa, Ensino e 

Extensão. 

 

 
Imagem 27 - Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 
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 O Ofício Circular Nº 30/94, embora tenha sido produzido na PRPGP, foi 

assinado por todos os três Pró-Reitores: 

 
 

 
Imagem 28 - Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP  
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As Comissões Setoriais e os Gabinetes de Projetos ajudaram na construção 

da Programação do evento. 

A partir deste ano a UFSM passou a receber os avaliadores externos do 

CNPq em visita ao evento, avaliando os relatórios dos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC e de Inovação Tecnológica 

– PIBITI. 

Notem que a UFSM, naqueles anos, sempre contava com a presença dos 

Presidentes da CAPES, do CNPq e da FAPERGS em seus eventos. O Próprio 

Governador do Estado, Alceu Collares, esteve presente na abertura da I Jornada 

Integrada de Pesquisa, Extensão e Ensino da UFSM. 

 

 
                         Imagem 29 - Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPG 
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A equipe de trabalho envolvida na realização da I JIPEE, era composta de 

docentes e técnicos administrativos de todas as unidades de ensino e Reitoria. 

As Comissões de Pesquisa dos centros estavam consolidadas, os Gabinetes de 

Projetos passavam a ocupar um espaço dentro do fluxograma de registro de 

produção científica. A Plataforma Lattes surgiria apenas em 1998, mas a UFSM 

já fazia seus movimentos no sentido de informatizar seus registros. Nesse 

processo os Gabinetes de Projetos foram e ainda são, um importante suporte 

aos pesquisadores. 

A capa do livro de Anais de 1994 está na Imagem 30. 

 

 
                                  Imagem 30 - Fonte: CIC/PRPGP 
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1995 
02, 03 e 04 de outubro 

II Jornada Integrada de Pesquisa,  
Extensão e Ensino - JIPEE 

1.036 trabalhos 

Anais: Livros 

 
 

                                                 

 

 

 

 

 

                                             Imagem 31 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

Nesta fase do evento a Comissão de Pesquisa, formada pelos presidentes 

das Comissões Setoriais de Pesquisa de todas as unidades de ensino apenas 

selecionava os trabalhos a serem apresentados, não havia, nestes anos, o 

processo de avaliação, o qual seria inserido apenas anos depois.  
Os resumos eram enviados através de disquetes em formulários 

disponibilizados juntos aos Gabinetes de Projetos do Centros de Ensino. Os 

participantes ouvintes faziam sua inscrição diretamente nos terminais de 

computadores, em totens espalhados pelo Campus ou junto aos Gabinetes de 

Projetos. As instituições externas recebiam disquetes com os formulários para 

que seus alunos também pudessem participar. Nestes casos, o envio dos 

disquetes era via correio convencional. Abaixo, o livro dos Anais de 1995. 

 

 
                                                     Imagem 32 - Fonte: CIC/PRPGP 
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A Abertura da II Jornada Integrada de Pesquisa, Extensão e Ensino – JIPEE, 

aconteceu dia 02 de outubro, às 20 horas, no Centro de Eventos do Itaimbé 

Palace Hotel. 

A cerimônia previa a entrega do Prêmio Rotary para Incentivo à Pesquisa 

e um Painel sobre Integração, Pesquisa, Ensino e Extensão. 

Odilon Marcuzzo do Canto está ao centro da mesa, Abílio Baeta Neves, 

Presidente da CAPES está à sua esquerda seguido de Adalberto Brum Siqueira e 

Jefferson Tadeu Canfield. No outro extremo da mesa estão Ony Lacerda e 

Afrânio Almir Righes. 

 

 
Fotografia 23 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Na Imagem 33, a seguir, a Programação da II JIPEE. 
 

 
                                   Imagem 33 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

 
                    Fotografia 24 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral  
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Na página anterior, na entrega do Prêmio Rotary Clube para Incentivo à 

Pesquisa, vemos o Professor Rubens Saad (Fotografia 24). Nas Fotografias 25 e 

26, cenas da abertura da II JIPEE. 
 

 
         Fotografia 25 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

 
        Fotografia 26 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral  
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1996 
08 e 09 de outubro 

III Jornada Integrada de Pesquisa, 
Extensão e Ensino - JIPEE 

1.392 trabalhos 

Anais: Livros 

     
                                                                                                             Imagem 34 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

Sob o ponto de vista metodológico, a III JIPEE veio apenas confirmar o 

sucesso da metodologia de trabalho implantada na nova gestão. Algumas 

pequenas mudanças nas equipes de trabalho apenas qualificaram o grupo. Veja 

a Comissão Executiva da III JIPEE. 

 

• Afrânio Almir Righes – PRPGP 

• Alceno Antonio Ferri – PREX 

• Érico Antonio Lopes Henn – PROGRAD 

• Orlando Renato Watimo Agostta – PRPGP 

• Mário Bonfada – PREX 

• Ciro Knackfuss – PREX 

• Maria Aparecida Possebon – PROGRAD 

• José Luiz Foureaux de Souza Jr. – CAL 

• Luiz Felipe Dias Lopes – CCNE 

• Flávio Miguel Schneider – CCR 

• Elaine Verena Resener – CCS 

• Olga Maria Correa Garcia – CCSH 

• Eneida de Lourdes Gasparetto – CE 

• Ivon Chagas da Rocha Júnior – CEFD 

• Denise de Souza Saad - CT 
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Abaixo vê-se a página inicial do projeto da III JIPEE: 

 
Imagem 35 - Fonte: CIC/PRPGP  
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A cerimônia de abertura da JIPEE volta para o campus e acontece no 

tradicional Anfiteatro do Centro de Ciências Rurais. Este auditório veio a receber 

o nome do Professor Flávio Miguel Schneider (in memoriam), que foi Diretor 

daquele Centro de Ensino de 1998 até 2002. 

A programação de 1996: 

 

 
Imagem 36 - Fonte: CIC/PRPG 

 

Até 1995 os anais das jornadas da UFSM eram publicados em um livro 

único, onde todos os trabalhos apresentados, nas diferentes áreas, eram 

publicados juntos. O livro de anais da II Jornada Integrada de Pesquisa, Extensão 

e Ensino possuía 1.050 páginas e 5,5 centímetros de dorso.  
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Em 1996, para a III JIPEE foram confeccionados um livro para cada unidade 

de ensino, a saber: Centro de Ciências Naturais e Exatas, Centro de Ciências 

Rurais, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Educação, Centro de Ciências 

Sociais e Humanas, Centro de Tecnologia, Centro de Artes e Letras e Centro de 

Educação Física e Desportos. 

A Imagem 37, abaixo, traz a capa do livro de Anais III JIPEE / CEFD: 

 

 
                            Imagem 37 - Fonte: CIC/PRPGP  
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1997 
08 e 09 de outubro 

IV Jornada Integrada de Pesquisa, 
Extensão e Ensino - JIPEE 

1.501 trabalhos 

Anais: Livros 

 

 

 

 
             Imagem 38 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

A IV Jornada Integrada de Pesquisa, Extensão e Ensino encerrava um 

importante ciclo na UFSM. Desde as Jornadas de Pesquisa e de Extensão da 

gestão de Tabajara Gaúcho da Costa, até a quarta edição das Jornadas Integradas 

de Pesquisa, Extensão e Ensino da gestão de Odilon Antonio Marcuzzo do Canto, 

a comunidade acadêmica da UFSM demonstrou que estava pronta para 

responder, sempre que chamada. 

A evolução em sete anos, desde a I Jornada de Pesquisa em 1991, em 

números de trabalhos apresentados estão na Imagem 39: 

 

 
   Imagem 39 - Fonte: CIC/PRPGP 
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A IV JIPEE aconteceu dentro da normalidade de um evento consagrado e 

estruturado por três anos seguidos. Grande parte da equipe de trabalho já vinha 

realizando o evento desde a gestão anterior e os novos que chegaram agregaram 

qualidade ao grupo. 

Esta é a equipe que fechou o ciclo das JIPEEs, em 1997: 

 

 
                            Imagem 40 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

A equipe da Secretaria Geral tinha ainda Charles Jaques Prade e Welton 

Dorneles Picoli, no controle do orçamento. Essa foi a equipe que me recebeu 

quando cheguei na PRPGP, dois anos depois, em 1999. 
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A Cerimônia de Abertura da IV JIPEE tinha o Professor Clóvis Silva Lima – 

Diretor do Centro de Ciências da Saúde e mais antigo entre os diretores, 

substituindo o Reitor. Afrânio Almir Righes  - à esquerda – e Sérgio Carvalho – à 

direita -  realizavam a maior de todas as jornadas, até aquela data. 

 

 
Fotografia 27 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

 
Fotografia 28 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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O cartaz produzido pelo Departamento de Divulgação em 1997, em uma 

reprodução da FACOS, para compor material  distribuído em 2017. 

 

 
                                                       Imagem 41 - Fonte: CIC/PRPGP 

A coleção dos oito livros com os Anais de 1997 não está completa na 

PRPGP. Não foi possível localizar todos os livros. Abaixo uma das reproduções 

encontradas. 

 

 
                                                           Imagem 42 - Fonte: CIC/PRPGP 
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Fase atual – A JAI 

 

1998 
22/11  - Área I  
29/11 – Área II  
06/12 – Área III 
XIII Jornada Acadêmica  Integrada - JAI 
1.284 trabalhos 

Anais: Livros 

 

 
Imagem 43 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

A partir de 1998 o evento adota o nome que mantém até os dias de hoje: 

Jornada Acadêmica Integrada. 

A XIII edição, como já foi contado por Ney Pippi (em depoimento na página 

18), conta as edições desde o ano de 1986. 

Estamos em um novo momento da UFSM. Paulo Jorge Sarkis acaba de 

assumir a Reitoria, Clovis Silva Lima é seu vice. Não era apenas uma mudança de 

Reitor, mas uma mudança no grupo de comando da UFSM. Muitas mudanças 

aconteceriam em muitos setores. 

Veja como ficou a administração central da UFSM a partir de 1998 (note-

se o erro na grafia do nome do Professor Ney Luis Pippi, na Imagem 44 escrito 

com a letra “Z”): 
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                                                     Imagem 44 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 

Na PRPGP, executora da JAI, além de Ney Pippi, Luiz Antonio Vidal de 

Negreiros Gomes assumia a Coordenação de Pós-graduação e Paulo Augusto 

Manfron teria a responsabilidade de conduzir a Pesquisa e a nova Jornada 

Acadêmica Integrada. 

A ideia de integração ganhava força na nova gestão. O desafio era 

aproximar os três pilares da Universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Mas ainda em 1998 o evento não fazia distinção entre trabalhos de 

pesquisa, ensino ou extensão. O material encontrado para confecção dos Anais 

havia sido gerado pelo Centro de Processamento de Dados e não continha este 

detalhamento. Construí os Anais da XIII JAI, confesso, sem conhecer o evento, 

pois havia acabado de ser removido para a PRPGP. 

É importante lembrar que os Anais da JAI apenas ganharam formato digital 

no ano 2000. Até então eram produzidos exclusivamente em livros físicos.  
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Na Imagem 45, a capa dos Anais de 1998, composta pelo Laboratório de 

Programação  Visual (LPV) do Curso de Desenho  Industrial do Centro de Artes e 

Letras da UFSM. Impressos na Imprensa Universitária, eles eram organizados por 

Centro de Ensino. Possuir a coleção de um determinado ano implicava em 

possuir os oito livros. Já se procedia dessa forma desde 1996, na III JIPEE.  

 

 
                                                                     Imagem 45 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 

Na Imagem 46, abaixo, o quadro de controle dos registros em 1998: 

 

I 

        Imagem 46 – Fonte: CIC/PRPGP 
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O Professor Paulo Jorge Sarkis, na Imagem 47, apresentando a primeira 

JAI sob seu comando. Muitas outras viriam. O Professor Sarkis permaneceu por 

oito anos, dois mandatos, como Reitor da UFSM. 

 

 
Imagem 47 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Neste ano de 1998 a Jornada Acadêmica Integrada passou a receber 

inscrições através da internet. Foi a primeira versão do endereço 

www.ufsm.br/jornada. As apresentações eram por áreas, conforme o cartaz 

abaixo demonstra. 

Notemos ainda que as datas não são corridas, acontecia uma área por 

semana. 

 

 

 
                                            Imagem 48 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Até este ano de 1998, a Jornada Acadêmica ainda tinha uma estrutura 

centralizada, embora com as apresentações em grandes áreas, o evento não 

acontecia nas unidades de ensino. Isso somente aconteceria a partir de 1999.  

O convite para a XIII Jornada Acadêmica Integrada é apresentado na 

Imagem 49: 

 

 

 
               Imagem 49 – Fonte: CIC/PRPGP 
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1999 
10 e 11 de novembro 

XIV Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
1.319 trabalhos 

Anais: Livros 
 

 
Imagem 50 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Em 1999, com a XIV JAI, a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa 

encaminha ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão a proposta de 

reformulação do evento. A partir deste ano, todas as unidades de ensino 

passariam a realizar a JAI em sua unidade, com os trabalhos dos alunos 

matriculados em seus cursos, sendo avaliados pela Comissão Setorial criada 

especificamente para este trabalho. Uma outra comissão avaliaria os trabalhos 

da Bolsa PIBIC/CNPq, período 1998/1999, os quais seriam apresentados 

concomitantemente com os demais trabalhos. Todos os trabalhos deveriam ter 

resultados mínimos.  

Esta decisão foi discutida e aprovada em 15 de abril de 1999, em reunião 

do Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa, Ney Luis Pippi, do Coordenador de 

Pesquisa, Paulo Augusto Manfron, do Técnico Administrativo Arion Helder Pilla, 

com representantes de todas as unidades de ensino da UFSM. 

A decisão de descentralização das apresentações da JAI foi um importante 

movimento desta administração, o qual somente viria a ser revertido em 2006, 

com a 21ª JAI, quando as apresentações voltaram a ser centralizadas.   
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Na Imagem 51, o Oficio Nº 218/99, que descentralizou a JAI, em 1999: 

 

 
                                 Imagem 51 – Fonte: Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 
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Outra ação importante acontecida na JAI em 1999 foi a modernização do 

formulário de inscrição do evento. A equipe do Centro de Processamento de 

Dados (CPD) produziu um formulário que oferecia um conteúdo de informações 

bastante completas, permitindo que se pudesse identificar o perfil do inscrito e 

as características do trabalho com precisão. 

 Na primeira página (Imagem 52) os dados do trabalho: 

 

 
Imagem 52 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Na segunda página (Imagem 53), a escolha da área de classificação, 

semelhante ao que é usado hoje, com os módulos temáticos, e logo após, a 

conclusão, com os dados do inscrito: 

 

 

 
                                 Imagem 53 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 

 



76 

 O convite do Pró-Reitor e do Coordenador de Pesquisa para a Cerimônia 

de Abertura da XIV JAI na Imagem 54. 

 

 
        Imagem 54 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Desde o ano de 1994, com a I Jornada Integrada de Pesquisa, Extensão e 

Ensino – JIPEE, os participantes poderiam inscrever-se para apresentação oral ou 

painel, exceto detentores de bolsas PIBIC/CNPq. Estes alunos, os bolsistas do 

CNPq, tinham que apresentar na forma oral, obrigatoriamente, e sua inscrição 

era realizada na PRPGP. O aluno comparecia ao 7º andar da Reitoria portando o 

disquete com seu resumo, e um servidor realizava sua inscrição. Muitas 

dificuldades com os formatos, com a integridade dos arquivos e com a presença 

de vírus nos disquetes dificultavam aquele trabalho. Mas todos, sem exceção, 

compareciam para realizar sua inscrição. 

Esta edição da JAI trazia a possibilidade de “correção” dos trabalhos. Veja 

que as inscrições com trabalhos aconteceram de 04 a 18 de outubro e os dias 21 

e 22 eram destinados à correções. Pode-se dizer que este foi o embrião para o 

processo de “revisão de trabalhos”, que só viria a ser adotado anos depois, na 

23ª JAI. 

 

 
Imagem 55 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Nesta edição da Jornada Acadêmica Integrada as unidades de ensino 

deviam indicar três trabalhos para serem apresentados no Salão Imembuí, no 2º 

andar da Reitoria. Neste local a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa estaria 

com uma equipe, promovendo a distribuição e venda dos anais do evento. Em 

1999, ainda os anais físicos, embora já estivéssemos com a informatização do 

evento em franca evolução. Este seria o último apenas com anais no formato de 

livro. 
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O Livro de Anais da XIV Jornada Acadêmica Integrada (Imagem 56) e o 

certificado do evento (Imagem 57): 

 

 
                                                            Imagem 56 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 
                                              Imagem 57 – Fonte: CIC/PRPGP  
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2000 
03, 04 e 05 de outubro 

XV Jornada  
Acadêmica Integrada – JAI 
1.058 trabalhos 

Anais: Livros e CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           Imagem 58 – Fonte: CIC/PRPGP             Imagem 59 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

A JAI de 2000 vestiu-se de verde e amarelo para comemorar os 500 anos 

do descobrimento do Brasil (Imagem 58), e os 40 (quarenta anos) da fundação 

da UFSM (Imagem 59). 

Na PRPGP mudanças importantes nas coordenadorias. Maria Izabel 

Pimenta Lopes substitui Luiz Antonio Vidal de Negreiros Gomes na 

Coordenadoria de Pós-graduação e Flávio Luiz Foletto Eltz assume a 

Coordenadoria de Pesquisa em lugar de Paulo Augusto Manfron. Flávio Eltz 

permaneceria no cargo até 2004. 

O Professor Flávio Eltz trouxe Andréia Bordini para cuidar da programação 

visual da JAI. Ela também trabalharia no evento nos anos 2002, 2003 e 2004, 

como veremos. 

O ano 2000 trouxe uma novidade consigo: O primeiro CD ROM do evento. 

Foi um momento de muita comemoração para a equipe envolvida no trabalho, 

estávamos dando um passo importante na história do evento.  
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A Coordenadoria de Pesquisa da PRPRP ainda produziu os anais físicos, em 

oito livros, mas pela primeira vez disponibilizou à comunidade um CD ROM com 

os trabalhos apresentados no evento. 

Foram impressos 1.000 CDs pela COPERVES/UFSM, que passaria a ser 

parceira da CIC/PRPGP nesta ação e em outras no futuro.  

 

 
                                                Imagem 60 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 

 
 Imagem 61 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Os anais em CD-ROM permitiram que perpetuássemos, em formato 

digital, informações absolutamente importantes para contar a história do 

evento.  

Os anais foram disponibilizados nos Gabinetes de Projetos de cada uma 

das unidade de ensino e na Secretaria da Pró-reitoria de Pós-graduação e 

Pesquisa. Os anais dos alunos externos foram enviados para suas instituições, via 

correio convencional. 

Veja na captura de tela abaixo que não temos esse ano o período de 

“correções” que encontramos em 1999. 

Novamente os bolsistas do CNPq precisavam fazer sua inscrição 

diretamente na PRPGP. 

Neste ano de 2000, a JAI passou a permitir apenas “um trabalho” por 

apresentador, o que ainda assim, não conteve o crescente número de inscritos. 

 

 
 Imagem 62 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Na Cerimônia de Abertura da XV JAI, Palestrou o Professor Carlos Henrique 

Cardin, Diretor do Centro de Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

Neste ano a JAI obteve, pela primeira vez, patrocínio financeiro da 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul – FAPERGS. 

 

Abaixo a programação da XV JAI: 

 

      Imagem 63 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Os certificados ainda eram físicos, e entregues nos Gabinetes de Projetos, 

junto com os anais do evento: 

 

 
                                  Imagem 64 – Fonte: CIC/PRPGP 
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2001 
01, 02 e 03 de outubro 

XVI Jornada Acadêmica Integrada 

1.047 trabalhos 

Anais: Livros e CD-ROM 

 

 

 

 

 
       Imagem 65 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

A 16ª edição da JAI em 2001 não trouxe mudanças, mas consolidou alguns 

procedimentos, e encerrou um ciclo. Ney Luis Pippi estaria saindo da Pró-reitoria 

de Pós-graduação e Pesquisa no fim daquele ano.  

A manutenção e otimização na execução do CD-ROM do evento, mesmo 

que ainda mantivéssemos a impressão dos livros, foi uma ação que se consolida 

em 2001. A CIC ainda imprimiria os anais físicos por mais um ano. 

A classificação dos trabalhos por unidade de ensino para os alunos 

internos, e por área de classificação do CNPq, para os alunos externos, também 

já estava consolidada desde 1998, mas as apresentações distribuídas pelas 

unidades de ensino começam a mostrar que em breve será necessário buscar 

um outro formato para o evento. 

Neste ano a Coordenadoria de Pesquisa recebeu alunas do curso de 

Comunicação Social do Centro de Ciências Sociais e Humanas para produzirem o 

material gráfico para o evento. Alessandra Pollo, Clarissa Prevedello e Márcia 

Fantinel foram as criadores do que ficou conhecido como o “clips”. A ideia era 

perfeita: unir, juntar, integrar. 
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Mas o fato mais marcante neste ano foi a greve dos servidores da IFES. 

Este fato foi impeditivo para que o evento acontecesse nos dias programados. 

Assim, a JAI 2001 apenas veio a acontecer em março de 2002. 

Como a UFSM mais uma vez havia obtido recursos através de edital de 

apoio à eventos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do 

Sul – FAPERGS, o Pró-Reitor Ney Pippi relatou àquela entidade que o evento 

havia sido transferido, e deu outros detalhes, conforme Relatório Técnico 

exposto na Imagem 66. 

 
               Imagem 66 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Os alunos bolsistas PIBIC, conforme relata o Professor Ney, no documento 

enviado à FAPERGS, tiveram suas apresentações em separado, no mês de 

dezembro de 2001. 

 

 

Área 01 – Ciências Exatas e Engenharias 

11, 12 e 13 de dezembro de 2001 

Consultor Externo:  

Adriano Lisboa Monteiro 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

 

Área 02 – Ciências Sociais e Humanas 

11 e 12 de dezembro de 2001 

Consultor Externo: 

Carlos Alexandre Baungarten 

Fundação Universidade do Rio Grande 

 

 

Área 03 – Ciências da Vida – Animal e Vegetal 

11, 12 e 13 de dezembro de 2001 

Consultor Externo: 

José Fernandes Barbosa Neto 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 Como na edição anterior, estávamos corrigindo e ajustando algumas 

questões técnicas para otimizar a produção dos CDs. Veja o folder de 2001. 

 

 

 
  Imagem 67 – Fonte: CIC/PRPGP 
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2002 
02, 03 e 04 de outubro 

XVII Jornada Acadêmica  
Integrada – JAI 
1.101 trabalhos 

Anais: Livros e CD-ROM 

Tema: “Acenda sua idéia” 
 

 

 

                                                                                                            Imagem 68 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

No ano de 2002, foi implantada a cobrança de taxa de inscrição para os 

participantes. O valor de R$ 5,00 (cinco reais) garantia o certificado de 

apresentação de trabalho e o CD-ROM do evento. Este valor era creditado via 

Guia de Recolhimento à União. 

A partir deste ano a CIC/PRPGP não produziria mais os livros físicos com 

os Anais do evento. Apenas o CD-ROM passou a ser distribuído aos participantes 

depois de 2002. 

Também em 2002 foi o ano em que o evento voltou a ter uma abordagem 

temática em sua divulgação. “Acenda sua idéia” trazia uma mensagem de 

descoberta, de luz e de perspectivas positivas para o futuro do evento. Era o 

início de um ciclo de três anos nesta linha de campanha. 

A Imagem 69 traz o CD com os Anais do evento: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                        Imagem 69 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Este foi o último livro de anais produzido pela PRPGP. Tive a 

responsabilidade de construí-los entre os anos de 1998 e 2002. 

 Veja a capa dos anais XVII Jornada Acadêmica Integrada: 

 

 
                                                              Imagem 70 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Carlos Leite Maciel Filho assumia a PRPGP no lugar de Ney Luiz Pippi. Maria 

Isabel Pimenta Lopes, na Coordenaria de Pós-graduação, e Flávio Luiz Foletto 

Eltz, na Coordenadoria de Pesquisa, permaneceram em seus cargos. 

 
                                         Imagem 71 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Nesta edição da JAI a participação como ouvinte foi aberta à comunidade 

sendo que os certificados para os ouvintes não foram produzidos. 

Os inscritos como apresentadores de trabalhos recebiam uma confirmação 

automática quando concluíam sua inscrição (Imagem 72). 

 

 

 
                     Imagem 72 – Fonte: CIC/PRPGP 
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 Houve mudanças importantes no procedimento de avaliação. A PRPGP 

passou a propor uma avaliação mais homogênea, em todas as unidades.  

 
             Imagem 73 – Fonte: CIC/PRPGP 
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2003 
14, 15 e 16 de outubro 

XVIII Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
1.130 trabalhos 

Anais: CD-ROM 

Tema: “Divulgue sua ideia” 
 

 

 

 

                                                                                                                           Imagem 74 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

A XVIII Jornada Acadêmica Integrada mantém o formato adotado desde 

1999, ou seja, com as apresentações acontecendo nas unidades de ensino, 

porém, com a gestão do sistema de inscrições centralizado na PRPGP.  

Era a PRPGP quem procedia a separação dos trabalhos levando em 

consideração a área e a sub-área do CNPq escolhida pelo inscrito. Lembrem que 

o formulário ainda era o de 1999, com ajustes, mas ainda não pedia o centro de 

ensino, pois entendíamos, à época, que isto seria um elemento dificultador para 

os participantes de outras instituições. 

Veja as normas de inscrição do Edital JAI 05/2003: 
 

 
                            Imagem 75 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Conforme Edital, após a inscrição os alunos deveriam apresentar o 

comprovante de depósito de R$ 5,00 (cinco reais) em conta do Banco do Brasil 

divulgada no próprio Edital. Após esta apresentação, e a devida conferência por 

parte do servidor da PRPGP, o trabalho poderia ser considerado inscrito. 

 

 
Imagem 76 – Fonte: CIC/PRPGP 
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No dia 14 de outubro de 2013, às 8:30 horas, foi dado início à Solenidade 

de Abertura da XVIII JAI no Auditório Gulerpe. Para a palestra inaugural foi 

convidado o Professor Francelino Lamy de Miranda Grando, Secretário de 

Política de Informática e Tecnologia do Ministério de Ciência e Tecnologia. No 

entanto, o convidado não pode estar presente e foi o Professor Paulo Jorge 

Sarkis, Reitor da UFSM quem falou sobre a Política de Pesquisa e Pós-graduação 

na UFSM. Antes desta palestra, o Professor Flávio Luiz Foletto Eltz, Coordenador 

de Pesquisa da UFSM fez a apresentação da XVIII Jornada Acadêmica Integrada 

dizendo do aumento de 12% no número de inscritos em relação ao ano anterior, 

e de 40% no número de participantes externos. 
 

Imagem 77 – Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 

 

Na Imagem 77, acima, o convite oficial da XVIII JAI. 

Para os consultores externos foi entregue uma pasta com o logotipo da 

UFSM contendo o folder do evento, o convite do Magnífico Reitor para assistir à 

cerimônia de abertura, o Certificado de Participação como consultor externo e 

ainda o CD contendo o livro de resumos.  

Nos anos 2002, 2003 e 2004 tivemos eventos bastante parecidos. 

Marcados apenas por uma pequena variação no número de inscritos, que 

continuava crescendo, e na tríade criada para a divulgação do evento.  
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Os CDs eram impressos na COPERVES, que era a única unidade da 

instituição que possuía uma impressora para esta finalidade. Abaixo, na Imagem 

78, o CD contendo os Anais de 2003. 

 

 
                                       Imagem 78 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Ainda em 2003 a PRPGP, além da usual divulgação interna do edital, que 

implica no envio do documento aos Gabinetes de Projetos e publicação nos sites 

institucionais, também publicava em um periódico regional uma versão 

resumida do Edital. Veja na Imagem 79 a publicação daquele ano: 

 

 
                                                        Imagem 79 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Até 2005 a JAI ainda teria nas Comissões Setoriais um personagem 

importantíssimo para o evento, pois o mesmo era organizado e executado, na 

sua essência - as apresentações de trabalho, pelas unidades de ensino e suas 

Comissões Setoriais. Invariavelmente estas comissões eram representadas pelo 

Presidente da Comissão de Pesquisa da Unidade e pelo Chefe do Gabinete de 

Projetos, como demonstrado adiante. 

Na Comissão Organizadora deste ano (Imagem 80), a presença de Ailo 

Valmir Saccol, e Baltazar Schirmer, Pró-Reitores de Extensão e de Graduação, 

respectivamente, não era apenas um acaso, era uma ação de aproximação, ainda 

na busca de consolidar a ideia de integração entre pesquisa, ensino e extensão. 

 

 
Imagem 80 – Fonte: CIC/PRPGP 
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2004 
19, 20 e 21 de outubro 

XIX Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
1.288 trabalhos 

Anais: CD-ROM 

Tema: “Melhor que uma boa ideia, só  
Outra, melhor” 

 

 
                                                                                                   Imagem 81 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Em 2004 a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa sofreu sensíveis 

mudanças em seu primeiro escalão. O Professor Carlos Leite Maciel Filho deu 

lugar ao Professor Paulo Tabajara Chaves Costa, no cargo de Pró-Reitor. José 

Mario Doleys Soares substitui Maria Isabel P. Lopes na Coordenadoria de Pós-

graduação. Flávio Eltz ficaria ainda este ano, na coordenação da JAI, mas seria 

seu último ano como Coordenador de Pesquisa. Até então, a pessoa que mais 

havia ficado no cargo. 

O evento havia chegado a quase 1.300 inscrições. Era um sucesso sob este 
aspecto. As unidades com total autonomia para realizar as apresentações e 
promover suas atividades paralelas. A PRPGP um pouco instável com as 
mudanças inesperadas, principalmente no cargo de Pró-Reitor, onde Carlos 
Maciel e Tabajara Costa ficariam apenas dois anos cada um. Mas a Coordenação 
de Flávio Eltz à frente da JAI estava inabalada. O evento aconteceu novamente 
sem nenhum problema relevante.  A JAI estava consolidada.  

Na cerimônia de abertura daquele ano falou o Professor Felizando 

Penalva, Chefe de Gabinete da Presidência do CNPq (Conselho Nacional e 

Pesquisa e Desenvolvimento), o qual proferiu palestra sobre o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica – PIBIC, havendo uma ampla 

discussão. 

A plenária do Auditório Gulerpe do Centro de Ciências da Saúde estava 

repleta de servidores técnicos administrativos e docentes, porém, com uma 

baixa participação docente. Ocorre que, até aquele ano, não haviam suspensão 

das aulas durante a realização da JAI.  
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Em dezembro de 2004 o Reitor Paulo Jorge Sarkis publica a Resolução Nº 

015/04, que viria regular a JAI, inclusive determinando suspensão das atividades 

acadêmicas nos dias do evento, no parágrafo único do artigo terceiro: 

 

 

 
   Imagem 82 – Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 
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Outra consequência importante da Resolução Nº 015/04 foi tornar a 

Jornada Acadêmica Integrada uma Atividade Complementar de Graduação, 

conforme artigo quinto, na folha 2 (dois) da Resolução: 

 

   
  Imagem 83 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Buscava-se com estas decisões estimular a participação voluntária dos 

alunos no evento. Na XIX JAI, embora os números de inscritos continuassem 

crescendo, as assistências das  salas de apresentação oral eram bem pequenas. 

Veja o comentário de um dos consultores externos sobre isso: 

 

“As apresentações orais foram de boa qualidade. De maneira geral, os 

estudantes prepararam o material visual adequadamente e demonstraram 

conhecimento a respeito dos trabalhos, evidenciando um efetiva iniciação à 

pesquisa. (...) A audiência de docentes e discentes durante as apresentações foi 

fraca, mas muitos dos trabalhos geraram boas discussões. (...) Os orientadores 

participaram das apresentações de seus bolsistas, entretanto, a comunidade 

acadêmica participou de forma deficiente, sendo que apenas os estudantes que 

iriam apresentar em seguida permaneciam nas sessões.” 

 

Estávamos identificando, pela primeira vez formalmente, um problema 

estrutural no formato da JAI. Era necessário que passássemos a observar as 

consequências da Resolução em 2005 para avaliar a necessidade de buscar 

alguma solução.  
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Em 2004 encontramos as primeiras indicações, pelas Comissões Setoriais, 

de representantes das unidades de ensino para participação na Reunião Anual 

da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC. 

Neste ano o evento aconteceria na Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT), em Cuiabá. Veja a indicação dos cinco melhores e de seus cinco 

suplentes do  Centro de Ciências Sociais e Humanas: 

 

 

 

 
                  Imagem 84 – Fonte: CIC/PRPGP 
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A seguir o folder (Imagens 85 e 87) do evento com objetivos e outras 

informações. Este folder foi publicado antes da alteração do cronograma 

causado pela greve. Na Imagem 86, o CD de 2004. 

 

 
Imagem 85 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 
           Imagem 86 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Imagem 87 – Fonte: CIC/PRPGP 
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2005 
08, 09 e 10 de março de 2006 

XX Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
1.300 trabalhos 

Anais: CD-ROM 

Tema: “Mesmo os grandes gênios  
precisam de uma forcinha” 

 
 

                                                                                                 Imagem 88 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 

Nesta edição da JAI o Professor José Fernando Schlosser assumiria a 

Coordenadoria de Pesquisa da PRPGP e a Coordenação da JAI, em substituição à 

Flávio Eltz. Schlosser enfrentaria um grande desafio para a realização da JAI – a 

greve geral de 2005. 

Entre os dias 05 de setembro e 09 de dezembro de 2005, 40 Instituições 

Federais de Ensino, entre elas a UFSM, estiveram em greve geral. Foram 106  dias 

de greve. 

Por esta razão a XX Jornada Acadêmica Integrada, que aconteceria nos 

dias 19, 20 e 21 de outubro de 2005, precisou ser transferida, vindo a ser 

realizada apenas em março de 2006. Veja o convite, na Imagem 89. 

 

 
Imagem 89 – Fonte: CIC/PRPGP 
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O evento aconteceu nos dias 08, 09 e 10 de março de 2006, como 

demonstra a capa dos Anais do evento (Imagem 91). Nas publicações, dentro do 

CD-ROM do evento, as datas estão erradas. Não foi possível alterar em tempo. 

As datas que constam dos anais são 19, 20 e 21 de outubro de 2005. 

Outro problema que encontramos foi causado pela pane na máquina de 

imprimir CDs. A máquina, que pertencia à COPERVES, estragou e não havia 

tempo para que arrumássemos. Por isso foi produzida esta arte que aqui 

apresentamos na Imagem 88, que era a “capa” do CD. Na mídia propriamente 

dita foi colado um adesivo com a logomarca daquela edição. 

 

 

 
                                 Imagem 90 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 
                        Imagem 91 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Uma definição importante aconteceu em 2005. Em 19 de agosto de 2005, 

o então Reitor da UFSM, Professor Paulo Jorge Sarkis, publicou a Resolução Nº 

008/2005, que estabeleceu normas para a realização da Jornada Acadêmica 

Integrada. Veja nas Imagens 92 e 93. 

Esta Resolução revogou a Resolução Nº 015/2004, de 10 de dezembro de 

2004 – que havia sido o primeiro documento regulador do evento. 

 

 
                 Imagem 92 – Fonte: CIC/PRPGP 
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                  Imagem 93 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Apesar da greve e da imperiosa mudança de cronograma, as inscrições 

superaram as expectativas, e a XX Jornada Acadêmica Integrada aconteceu com 

pleno sucesso. Abaixo, na Imagem 94, as considerações gerais publicadas no 

folder e que falam das avaliações, sob responsabilidade das Comissões Setoriais. 

A gestão do Professor José Fernando Schlosser contou com a produção de arte 

de Marcelo Melo Soriano.  

 

 
                        Imagem 94 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Em 2005 a 57ª Reunião Anual da SPBC aconteceu em Fortaleza, Ceará. 

Após os procedimentos de indicação e as naturais desistências e impedimentos, 

a UFSM inscreveu 34  alunos naquela edição da 12ª Jornada Nacional de Iniciação 

Científica da SBPC. O Professor José Fernando Schlosser, em comunicação aos 

Gabinetes de Projetos, solicitou as indicações, conforme Imagem 95: 

 

 
Imagem 95 – Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 

 

Foram sete os centros de ensino envolvidos naquela JNIC/SBPC. Veja o 

centro e suas participações: 

Centro de Ciências Rurais (06 alunos) 

Centro de Educação Física e Desportos (06 alunos) 

Centro de Ciências Sociais e Humanas (05 alunos) 

Centro de Artes e Letras ( 05 alunos) 

Centro de Tecnologia (05 alunos) 

Centro de Educação (05 alunos) 

Centro de Ciências Naturais e Exatas (02 alunos) 

 

  



108 

2006 
28, 29 e 30 de novembro 

21ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
1.504 trabalhos 

Anais: CD-ROM 

 

 
                                           

 

 

 

 

 

                                                        Imagem 96 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Esta edição é um dos principais marcos na história do evento. A Pró-

reitoria Pós-graduação e Pesquisa estava saindo da XX JAI, ao final de março 

daquele ano, e já se debruçava sobre a 21ª, que seria a mais desafiadora de 

todas. 

Este é o primeiro ano da gestão de Clóvis Silva Lima na Reitoria da UFSM. 

Hélio Leães Hey começava seu ótimo  trabalho na PRPGP. 

A Comissão Organizadora agora era liderada por Abel Lassalle Casanave, 

que assumiu a Coordenadoria de Pesquisa em substituição à José Fernando 

Schlosser. 

Uma das importantes ações foi a alteração da data do evento, que havia 

inicialmente sido prevista para 17, 18 e 19 de outubro, e que foi alterada para 

28, 29 e 30 de novembro. Veja a publicação no site da UFSM na Imagem 97. 

 

 
                  Imagem 97 – Fonte: CIC/PRPGP 
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A ideia de integração ainda não havia encontrado uma solução efetiva. A 

Comissão Organizadora decidiu então que a JAI não aconteceria mais nas 

unidades de ensino, mas sim de forma integrada, em um lugar único. 

O Professor Abel Casanave apresentou assim a 21ª JAI (Imagem 98), no 

projeto de desenvolvimento institucional apresentado à Administração Central: 

 

 
Imagem 98 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Outros cinco itens somavam-se a estes, todos voltados aos procedimentos 

de avaliação e de seleção dos trabalhos, ancorados nas experiências, nas 

demandas e nas sugestões recebidas de todas as unidades da UFSM. 
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Assim o evento aconteceu nos prédios 42 e 44 do Centro de Ciências 

Rurais e no recém inaugurado prédio 74 do Centro de Ciências Sociais e 

Humanas.  A cerimônia de abertura aconteceu no Salão Imembuí, no Prédio da 

Administração Central - Reitoria. 

No Largo do Planetário foi montada uma área coberta, com um palco 

onde, nos três dias do evento, às 13 horas, acontecia uma apresentação musical, 

à cargo do Departamento de Música do Centro de Artes e Letras. Neste local 

havia um posto de informações, espaço para expositores e praça de alimentação. 

 

 
Imagem 99 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 

O projeto original desta edição previa uma publicação comemorativa, 

onde a PRPGP divulgaria os 40 melhores trabalhos. Seriam escolhidos os cinco 

melhores trabalhos com apresentação oral por área do conhecimento. Os 

avaliadores foram professores membros do Comitê Científico da PRPGP. 
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Os resumos foram enviados em janela JAVA, conforme vemos em texto 

retirado do projeto original do evento. Vejam que o evento permitia duas formas 

de envio do resumo, um simples e outro expandido: 

 

Janela 1 (resumo expandido) 

 

Esta janela deverá ser preenchida por todos os alunos que possuam 

trabalhos com pesquisa concluída. Estes trabalhos concorrerão à participação na 

Publicação Comemorativa aos 21 anos do evento. Janela de texto preparada 

para um mínimo de 4.500 e um máximo de 9.000 caracteres.  

 

Janela 2 (resumo simples) 

 

Esta janela deve ser preenchida por todos os inscritos com trabalho. Estes 

resumos, caso o trabalho seja aprovado para apresentação, comporão o CD-

ROM do evento. Janela de texto preparada para um mínimo de 1.000 caracteres 

e máximo de 2.000 

 

Neste ano o evento teve taxas de inscrição diferenciadas. A inscrição era 

confirmada após a realização de um depósito identificado, no valor de R$ 10,00, 

para apresentadores e R$ 5,00 para ouvintes. 

A JAI ganhou uma nova formatação e tornou-se mais integrada. Toda a 

gestão do evento passou a ser centralizada pela PRPGP. Desde o sistema de 

inscrição, os procedimentos de seleção de trabalhos, montagem das 

programações e acompanhamento das mesmas. Enfim, a JAI passou a ser, em 

2006, o mais importante evento da UFSM, e um dos maiores eventos científicos 

do estado e do sul do Brasil.   

A equipe de trabalho da JAI não era do tamanho do evento que nos 

propúnhamos a fazer. Era necessário um esforço a mais de cada um para que 

pudéssemos dar uma resposta positiva para enorme expectativa que se formou 

a partir da ideia de um evento centralizado e gerenciado pela administração 

central. Era muito importante que minimizássemos nossos erros. 
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A equipe que realizou a JAI em 2006: 

 

 
               Imagem 100 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Os módulos de apresentação de trabalhos em 2006, na 21ª JAI, ficaram 

assim distribuídos (slides de arquivos da CIC/PRPGP): 

 

 
Imagem 101 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 
                                                                                   Imagem 102 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 
Imagem 103 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Nas Imagens 104 até 110, a programação da 21ª JAI: 

 

 
                                                          Imagem 104 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 
                                                           Imagem 105 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 
                                                           Imagem 106 – Fonte: CIC/PRPGP 
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                                 Imagem 107 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 
                                   Imagem 108 – Fonte: CIC/PRPGP 
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      Imagem 109 – Fonte: CIC/PRPGP 
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      Imagem 110 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Tratamento COPERVESTratamento COPERVESTratamento COPERVESTratamento COPERVES 

 

O ano de 2006 foi de muito aprendizado para mim. Abel Lassalle Casanave 

não era uma pessoa comum. Na verdade, poucos de nós somos, mas o Abel, 

além de possuir uma mente brilhante, de fumar compulsivamente e de ser 

extremamente carismático, ele era Argentino. Sim, era fácil de ouvir ele 

chamando Arión… sim, assim mesmo, com o “ó” bem agudo, ou referindo “la 

djai!” - aqui temos que colocar um “d” na frente do “j”. O acento de exclamação 

que usei aqui não é meramente ilustrativo, o Abel exclamava quase tudo o que 

dizia; e isso fazia dele ainda mais encantador. 

Pois bem, vou contar uma passagem rápida, que mostra um pouco do 

perfil da pessoa a quem eu ajudei a construir a 21ª Jornada Acadêmica Integrada, 

em 2006. 

O Abel era professor da filosofia, trabalhava com ética. Sim, além de ético, 

sem dúvida, mas estou me referindo à classificação do CNPq... Ciências Humanas 

/ Filosofia / Ética. E era muito irreverente.  

Despojado de formalidades, Abel Casanave contrastava com o semblante 

sério e instigante do Hélio Hey ou do gentil e atencioso Paulo Bayard. Mas o 

convívio, se não era perfeito (e nem precisaria ser), era muito bom. O Abel se 

fazia gostar por todos os que conviviam com ele.  

E ele confiava em mim. Tanto que colocou em meus braços 

responsabilidade de programar  as apresentações de 2006.  Eu não fazia a menor 

ideia de como eu faria aquilo, mas quando ele me perguntou o que eu pensava 

sobre a demanda, eu apenas dei uma disfarçada e menti: 

 

– Tranquilo! 

 

Contam - e ele mesmo confirmou para mim - que durante um séria e 

comportada reunião dos Pró-Reitores, no Gabinete do Reitor da UFSM, à época 

Paulo Jorge Sarkis, o Professor Abel, Coordenador de Pesquisa da PRPGP foi 

convidado a manifestar-se sobre a JAI (Djai). Não é comum coordenadores 

participarem desta reunião, exceto quando um motivo especial justifique. Era o 

caso. 

Naqueles anos a COPERVES realizava o concurso vestibular da UFSM, e a 

estrutura usada pela COPERVES envolvia recursos e serviços de todas as 
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unidades da instituição. Por isso o vestibular da UFSM sempre foi considerado 

um evento absolutamente bem organizado. 

Pois bem, Abel Lassalle Casanave, após os formais cumprimentos, em pé, 

no canto mais distante da enorme mesa de reunião do Gabinete do Reitor, dizem 

ter olhado para o distante Professor Sarkis, e disparado a célebre e inesquecível 

frase: 

 

– Yo quiero tratamiento COPERVES para la Djai!! 

 

Olhando em volta, e ouvindo os sorrisos amarelos de alguns e simpáticos 

de outros, confirmou: 

 

– Si, és isso mesmo que estoy falando. Tratamiento COPERVES para la Djai! 

 

Bem, com ou sem o tal “tratamiento COPERVES” fizemos o maior de todos 

os eventos organizados pela UFSM até ali. 

Tínhamos que, pela primeira vez, realizar a programação de todos os 

trabalhos da JAI. Antes eram os Gabinetes de Projetos e as Comissões setoriais 

que faziam isso. Depois do Abel, não mais. Era madrugada. Véspera da 

divulgação da programação. Coincidentemente na mesma sala onde hoje 

funciona a CIC/PRPGP; o Abel na sala do Coordenador de Pesquisa, eu na 

Secretaria. Acabei o trabalho, me joguei para trás na poltrona giratória, esfreguei 

as mãos no rosto apertando os olhos com a ponto dos dedos e gritei!  

 

– Deu Professor. Acho que é isso! 

 

Ele saiu lentamente da sala dele, entrou na Secretaria sem pronunciar uma 

palavra sequer, parou no meio da sala, sentou-se no chão, deitou-se, espichou-

se no carpete. Do bolso da camisa tirou o maço de cigarros e um isqueiro. 

Colocou um cigarro na boca, acendeu, tragou profundamente a fumaça do 

Marlboro e, olhando para o teto disparou soltando a fumaça: 

 

– Tratamiento COPERVES, Arión! 
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Fotografia 29 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

 

Na foto acima, Abel Lassalle Casanave em seu pronunciamento, na 

abertura da 21ª JAI. Ao seu lado Paulo Bayard Dias Gonçalves, Coordenador de 

Pós-graduação.  

Pode-se dizer que 2006 centralizou o que havia sido descentralizado em 

1999. Os momentos eram diferentes. O que havia motivado a descentralização 

em 1999 era a necessidade de comprometer as unidades de ensino com a 

elaboração e realização do evento. Em 2006 as unidades de ensino já estavam 

absolutamente comprometidas, havia uma outra atmosfera na Universidade 

com relação a JAI. O evento já era o maior evento científico da UFSM, mas 

apresentava alguns problemas que imperavam atitude e decisão. A Resolução 

que proibiu aulas e avaliações nos dia do evento já havia sido um movimento 

importante, e a centralização das apresentações buscava uma maior visibilidade 

das apresentações, estimulando a participação dos alunos, principalmente nos 

módulos de apresentação oral, até ali, a parte mais sensível do evento.  
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2007 
22, 23 e 24 de outubro 
22ª Jornada Acadêmica  
Integrada – JAI 
1.892 trabalhos 

Anais: CD-ROM 

 
 

                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                    Imagem 111 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

O Professor Abel Lassalle Casanave ficou apenas um ano na Coordenação 

da JAI. Já em 2007 o Professor Carlos Fernando de Mello assumia a 

Coordenadoria de Pesquisa. A JAI passa a ser realizada em quatro dias, diferente 

de todas as demais edições. O evento que normalmente acontecia de terça a 

quinta-feira, neste ano começou na segunda-feira. Abaixo a cerimônia de 

abertura da 22ª JAI. Da esquerda para a direita, Carlos Fernando de Mello, Wrana 

Maria Panizzi, palestrante da abertura, Clóvis Silva Lima e Hélio Leães Hey. 

 

 
        Fotografia 30 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Outra mudança muito importante foi o local do evento. Na 22ª JAI foram 

usados os Anfiteatros dos prédios 17, 18 e 19 para as palestras temáticas, com 

convidados externos à UFSM.  

As apresentações orais aconteceram nas salas de aula dos prédios 17 ao 

21 (Prédios do extinto Centro de Estudos Básicos). 

A Cerimônia de Abertura aconteceu no Salão Imembuí, no 2º andar da 

Reitoria, no Campus Sede. Como se vê na Fotografia 31,  abaixo, totalmente 

lotado. 

 

 
Fotografia 31 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

A professora Wrana, ao centro acima, era Vice-Presidente do CNPq, ao seu 

lado o Reitor Clóvis Silva Lima. A porta de entrada do Salão Imembuí mostrava 

que não havia mais lugares para a cerimônia de abertura. 

A JAI estava se aproximando das duas mil inscrições. Neste ano a equipe 

de bolsistas da JAI colhia a frequência dos ouvintes desde cerimônia de abertura. 

As ideias implantadas a partir de 2006 estavam fazendo efeito. A presença de 

alunos em todas as atividades foi a prova de que estávamos no caminho certo. 
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Pela primeira vez a JAI utiliza os Ginásios didáticos 1 e 2 do Centro de 

Educação Física para as apresentações em painéis e para as palestras 

multidisciplinares. 

O espaço físico dos Ginásios comportavam plenamente as apresentações 

em banner. O aspecto negativo e que implicaria em tomada de decisão pela 

Comissão Organizadora era o calor. Os Ginásios eram realmente muito quentes 

em outubro. 

A PRPGP contratou uma empresa de refrigeração para instalar 

climatizadores nos dois Ginásios. O efeito foi positivo, embora o sistema de 

funcionamento dos climatizadores implicava em projeção de gotículas de água, 

o que causava danos nos banners produzidos em papel. 

 

 
Fotografia 32 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Os prédios 17 ao 21, hoje ocupados principalmente pelo Centro de 

Ciências Naturais e Exatas, ainda são chamados, pelos mais antigos, de prédios 

dos “básicos”, pois  ali, até o final da década de 1970 funcionava  o Centro de 

Estudos Básicos. 
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 Veja a estrutura da programação para a 22ª JAI: 

 

 

 
             Imagem 112 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 Em 2007 a JAI passou a permitir alunos dos cursos do ensino médio, dos 
colégios técnicos da UFSM. 
  

Outra mudança foi que a taxa de inscrição passou a ser diferenciada. Os 
apresentadores autores, inscritos com trabalhos, pagavam R$ 10,00 (dez reais) 
enquanto os participantes ouvintes pagavam R$ 5,00 (cinco reais). Os bolsistas 
do Programa PIBIC do CNPq tinham sua inscrição obrigatória, portanto, eram 
isentos de taxas de inscrição. 
 A frequência mínima para obtenção de certificados pelos ouvintes era de 
16 horas. 
 Em reunião de Coordenadores de Pós-graduação da UFSM, realizada em 
agosto de 2007, decidiu-se sobre a participação das coordenações de Pós-
graduação na 23ª JAI através da organização de mini conferências. Manifestaram 
interesse em participar os Programas de Enfermagem, Engenharia Agrícola, 
Ciências Farmacêuticas, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Zootecnia, 
Biodiversidade Animal, Geografia, Engenharia Elétrica, Bioquímica Toxicológica 
e Letras, totalizando nove programas de Pós-graduação, que foram distribuídos 
em três dias com três mini conferências em cada dia.  
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O Professor Carlos Fernando de Mello coordenou as edições da JAI entre 

os anos 2007 e 2009. A implantação do processo de revisão para os alunos (em 

2008) foi uma de suas muitas inovações nestes três anos.  

 

 
Fotografia 33 - Fonte: Acervo CIC/PRPGP 

 

O Professor Carlos Fernando de Mello também alterou a forma de 

apresentação dos trabalhos PIBIC. Todos os trabalhos do PIBIC apresentaram em 

pôster, e foram avaliados pelos consultores do CNPq, individualmente. Os 

consultores externos de 2007: 

 

Adelir José Strider – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Amélia T. Henriques - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

José Ricardo Arida – Universidade Federal de São Paulo 

Rubem Sommer – Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 

Carlos Baumgarten – Fundação Universidade do Rio Grande  
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A avaliação presencial de trabalhos teve 100% dos objetivos alcançados, 

ou seja, todos os alunos foram avaliados. Este era um desafio para esta nova 

proposta de trabalho. 

Veja a ficha de avaliação usada em 2007: 
 

 
                          Imagem 113 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Um dos momentos importantes da 22ª JAI foi o 2º Festival de Arte e 

Cultura, que acontecia ao final da tarde, após as palestras, no Ginásio 1. Este 

evento foi embrião para a mostra de talentos da UFSM que acontece até hoje. 

 

 

A Orquestra Sinfônica da UFSM, sob regência 

de Enio Guerra. Clássicos para a JAI. 

 

 

 

 
Fotografia 34 - Fonte: Acervo CIC/PRPGP 

 
 

A percussão de Ubiratan Tupinambá da Costa. 

O “Bira” deu ritmo para o evento.  
 

 

 

 

 

Fotografia 35 - Fonte: Acervo CIC/PRPGP 

 

 

Daniel Morales e alunos. Qualidade, bom gosto 

e precisão. 
 

 

 

 

Fotografia 36 - Fonte: Acervo CIC/PRPGP 

 
 
Todos podiam participar. Até Arion Pilla 

cantou um “rock”. 
 
 
 
 

Fotografia  37 - Fonte: Acervo CIC/PRPGP 
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A PRPGP imprimiu 2.000 CDs, 2.500 crachás e confeccionou 100 camisetas. 

Os CDs foram distribuídos aos participantes que apresentaram trabalhos, 

os crachás para todos os participantes ouvintes e as camisetas para a equipe de 

trabalho, professores, técnicos administrativos e bolsistas. 

Veja algumas peças gráficas produzidas pela PACTACOM, empresa 

responsável por estes produtos em 2007: 

 

 
Imagem 114 – Fonte: CIC/PRPGP 
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2008 
03, 04, 05, 06 de novembro 

23ª Jornada Acadêmica  
Integrada – JAI 
2.605 trabalhos 

Anais: CD-ROM 

Tema:  
“Resgatando o passado e projetando  
o futuro” 

 

 

 
                                                                                                                    Imagem 115– Fonte: CIC/PRPGP 

 

Em 2008, para a 23ª JAI, foi implantado o sistema de Revisão de Trabalhos. 

Após o final das inscrições, os trabalhos avaliados poderiam receber o status de 

“Necessita Revisão”. Em um cronograma específico, os alunos com seus 

trabalhos neste status podem entrar no sistema, ver o parecer dado por seu 

avaliador, e atender às sugestões/orientações recebidas. Após este 

procedimento, ele recebe a avaliação final. A PACTACOM continua cuidando da 

imagem do evento. O cartaz na Imagem 115 e a camiseta na Imagem 116 eram 

propostas ousadas, diferentes dos conceitos usados nos anos anteriores. 

 

 
                                             Imagem 116 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Em 2008 também temos outra importante inovação no evento: a JAI 

Noturna. A Jai Noturna veio para atender a uma recorrente solicitação dos 

alunos dos cursos noturnos da UFSM, os quais tinham atividades profissionais 

durante o dia e não podiam participar do evento nos horários convencionais. 

 

 

 
                                 Fotografia 38 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

 

A JAI Noturna passou então a acontecer no Hall do Prédio da Antiga 

Reitoria, no centro de Santa Maria. Isso porque a maioria dos cursos noturnos 

funcionavam naquele prédio, e a localização no centro da cidade permitiria um 

rápido deslocamento ao final do evento. Foram apresentados 100 trabalhos em 

painéis, o que fez com que o espaço fosse pequeno para o grande fluxo de 

pessoas. 
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Veja a programação da 1ª JAI Noturna: 

 
JAI NOTURNA  
 

 04 de novembro de 2008 
 
17:00 às 17:45  
Hall do Prédio da Antiga Reitoria 

Colocação de posters pelos apresentadores 

 
18:00 

Hall do Prédio da Antiga Reitoria 

Abertura (Apresentação do Coral UFSM) 
 
18:00 às 21:00 

Hall do Prédio da Antiga Reitoria 

Exposição de posters (Cursos noturnos da UFSM) 
 
18:30 às 20:00 

Sala do Tribunal do Júri 
Lançamento de Livro  
“O programa inovador de cursos (PIC) e sua implementação na UFSM” 

André Luis Ramos Soares e João Rodolpho Amaral Flôres 

Oficina do Núcleo de Estudo do Patrimônio e Memória (NEPE) 
Capacidade: 70 pessoas 

 
18:30 às 20:00 

Sala 107 do Prédio da Antiga Reitoria 

Oficina Catando Cidadania 

Capacidade: 60 pessoas 

 
18:30 às 20:00 

Sala 103 do Prédio da Antiga Reitoria 

Oficina sobre Anfetamínicos no ensino básico (Projeto PREVENDROGA) 
Capacidade: 45 pessoas 

 
20:00 às 21:00 

Sala 102 do Prédio da Antiga Reitoria 

Palestra: Companhia Vontobel de Investimento -  (Planejamento Estratégico e CVI Social) 
Capacidade: 50 pessoas 

                Imagem 117 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Fotografia 39 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Mas a mais importante inovação do ano de 2008 foi o processo de 

Avaliação das Apresentações via cartão. 

A PRPGP noticiou na página do evento o texto abaixo: 

 
Bem vindos à 23ª Jornada Acadêmica Integrada. 

A PRPGP/UFSM agradece sua participação e informa que: 

1 - O período de avaliação dos trabalhos é das 14:00 às 17:00. 

2 - O prazo limite para colocação do banner expira às 14:45. 

3 - Os banners, mesmo avaliados, deverão permanecer expostos até, no mínimo, 16:15. 

Este período de 45 minutos no começo e ao final pretende atender às eventuais particularidades que o impeçam 

de cumprir o período total.  

4 – Você receberá, ao entrar no Ginásio, um cartão de avaliação. Este cartão tem seu nome e seu registro no 

evento. Cuide desse cartão. Não o dobre ou rasure. Ele deverá ser entregue ao seu avaliador. O avaliador está 

instruído para entregá-lo à organização, após a avaliação. Não é necessário assinar o cartão. 

Imagem 118 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Assim como já acontecia em 2007, em 2008 o trabalho mais delicado, mais 

desafiador, começava quando começavam as apresentações de trabalho. O 

processo de avaliação não dependia do trabalho da Comissão Executiva, mas dos 

docentes convidados a participarem do processo. 
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A partir de 2008 a Ficha de Avaliação era preenchida no cartão dos alunos. 

Estes cartões eram similares aos usados no concurso vestibular da UFSM. A 

COPERVES adaptou os cartões para serem usados na JAI. Abaixo um modelo  

usado na 27ª JAI, em 2012, iguais aos de 2008. 

 

 
                                              Imagem 119 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Neste primeiro ano de utilização dos cartões, optou-se por entregar o 

cartão resposta para os alunos, quando de sua chegada ao Ginásio. Porém, isso 

causaria filas desnecessárias. Então, como os cartões tinham a informação do dia 

e do painel onde estava o trabalho, pedimos para que a COPERVES imprimisse 

os cartões considerando esta ordem, dia/painel. Assim, quando iniciavam-se as 

avaliações era simples passar de painel em painel entregando os cartões para os 

alunos, ou para o avaliador, caso ele já estivesse em avaliação.  
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Veja a Ficha de Avaliação utilizada em 2008. 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DA 24ª JAI 

Prezado Avaliador: 

Muito obrigado por sua participação. Por favor, marque a sua avaliação na folha resposta a caneta, no itens 

correspondentes (1 a 8), e  retorne ao representante do GAP. 

 

1. O tema da pesquisa na sua respectiva área do conhecimento: 

A. Extremamente relevante 

B. Muito relevante 

C. Relevante 

D. Pouco relevanta 

E. De muito pouca relevância 

 

2. Quanto à natureza inovadora do problema de pesquisa: 

A. Extremamente inovador 

B. Predominantemente inovador 

C. Predominantemente incremental 

D. Incremental 

E. Não se pode classificar como inovador ou incremental 

 

3. Quanto aos conteúdos dos resultados: 

A. Impacto científico extremo (fronteira do conhecimento) 

B. Impacto científico relevante na área específica e fora dela. 

C. Impacto científico relevante na área específica. 

D. Impacto científico pouco relevante. 

E. Não se pode avaliar a relevância científica do trabalho. 

 

4. Quanto ao volume de resultado (comparado com os pares da área) 

A. Volume de resultados supera muito a expectativa para um aluno de IC. 

B. Volume de resultados supera a expectativa para um aluno de IC. 

C. Volume de resultados está de acordo com a expectativa para um aluno de IC. 

D. Volume de resultado está aquém da expectativa para um aluno de IC da área. 

E. Não se pode avaliar o volume de resultados. 

 

5. Quanto às conclusões do trabalho. 

A. As conclusões são coerentes com os resultados e contextualizadas com a literatura existente. 

B. As conclusões são coerentes com os resultados, mas não são contextualizadas com a literatura existente. 

C. As conclusões são parcialmente coerentes com os resultados e contextualizadas com a literatura existente. 

D. As conclusões são parcialmente coerentes com os resultados, mas não são contextualizadas com a literatura 

existente. 

E. Não se pode avaliar as conclusões. 

 

6. Quanto ao apresentador 

A. O apresentador tem domínio do trabalho, compreendendo concepção, métodos e discussão acima do 

esperado para um aluno de IC. 

B. O apresentador tem pleno domínio do trabalho, compreendendo concepção, métodos e discussão. 

C. O apresentador tem domínio do trabalho, compreendendo concepção, métodos e discussão. 

D. O apresentador tem domínio parcial do trabalho, compreendendo concepção, métodos e discussão. 
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E. Não se pode avaliar o domínio do apresentador. 

 

7. Quanto à estrutura do pôster. 

A. O pôster está apresentado com distribuição no espaço e qualidade gráfica e de material acima do esperado 

para um trabalho de IC. 

B. O pôster está apresentado com distribuição no espaço e qualidade gráfica e de material esperada para um 

trabalho de IC. 

C. O pôster está apresentado com distribuição no espaço e qualidade gráfica e de material aquém do esperado 

para um trabalho de IC. 

D. O pôster está apresentado com distribuição no espaço e qualidade gráfica e de material inadequado para 

um trabalho de IC. 

E. Não se pode avaliar a distribuição no espaço e qualidade gráfica do trabalho. 

 

8. Quanto à existência de trabalho já publicado ou submetido em revistas com autoria do IC. 

A. O trabalho está publicado em revista de nível internacional pelo qualis. 

B. O trabalho está publicado em revista de nível nacional pelo qualis. 

c. O trabalho está submetido em revista de nível internacional pelo qualis. 

D. O trabalho está submetido em revista de nível nacional pelo qualis. 

E. O trabalho ainda não está submetido ou publicado. 

 

 

 
                                  Fotografia 40 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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A partir deste trabalho de avaliação foram escolhidos os 40 melhores 

trabalhos da 23ª JAI. Estes trabalhos representariam a UFSM na 61ª Reunião 

Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

especificamente na Jornada Nacional de Iniciação Científica (JNIC) que 

aconteceria de 12 a 17 de julho de 2009, na Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), em Manaus -AM. 

Ainda em 2008 houve a primeira edição Fórum Extensão Conta. Abaixo o 

convite do Pró-Reitor de Extensão, Prof. João Rodolpho do Amaral Flores.  

 

Imagem 120 – Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 

 
Abaixo o Comitê Externo PIBIC / CNPq -  2008/2009: 

 
Professor Emil Sobottka 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
 

Professor Adelir José Strieder 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 

Professor José Wallace do Nascimento 
Universidade Federal de Campina Grande  
 

Professor Adair Roberto dos Santos 
Universidade Federal de Santa Catarina 
 

Professora Amélia Teresinha Henriques  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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Outra particularidade da 23ª JAI foi a apresentação de trabalhos em outros 

formatos. Veja a notícia publicada no site do evento: 

 

EXPOSIÇÃO DE MAQUETES, PRODUTOS E PERFORMANCES ARTÍSTICAS 

DURANTE A 23ª JAI. 

Em reunião da Comissão Executiva da 23ª Jornada Acadêmica Integrada, que 

contou com representantes da Pró-reitoria de Extensão, de Graduação e de Pós-

graduação e Pesquisa, além de representantes dos Gabinetes de Projetos dos 

Centros de Ensino da UFSM,  decidiu-se que os alunos da UFSM, inscritos na 23ª 

JAI como apresentadores de trabalho, e que desejarem além da apresentação 

do poster, fazer a exposição de seu trabalho em forma de maquetes, produtos 

ou performances artísticas, poderão dirigir-se ao Gabinete de Projetos de seu 

Centro de Ensino manifestando seu interesse. Esse contato deverá ser feito 

impreterivelmente até o dia 03 de outubro de 2008, e vale apenas para alunos 

já inscritos no evento. 

Em 07 de outubro, a PRPGP, em reunião com os Gabinetes de Projetos, estará 

avaliando as solicitações e buscando viabilizar o máximo de apresentações 

possíveis neste formato. 

Em 10 de outubro, os trabalhos escolhidos para este tipo de apresentação serão 

cientificados. 

Importante: Mesmo obtendo espaço para apresentação de seu trabalho neste 

formato, o aluno deverá expor seu poster normalmente, no período informado 

pela organização do evento. 

 

 
Imagem 121 – Fonte: CIC/PRPGP 
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2009 
10, 11, 12 e 13 de novembro 

24ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
2.146 trabalhos 

Anais: CD-ROM 

Tema: “Suas ideias abrem caminhos” 
 
 
Último ano da  gestão da administração de Clóvis 

Silva Lima à frente da Reitoria, Hélio Hey na  Pró-reitoria 

de Pós-graduação e Pesquisa e Carlos Mello na 

Coordenação de Pesquisa e na Coordenação Geral da 24ª 

JAI.  

Neste ano foi lançada a 1ª Mostra de Ensino, 

destinada à trabalhos classificados na área de ensino. 217  

trabalhos foram aprovados para apresentação no evento. 

Assim,  como em 2008 já havíamos criado o Fórum 

Extensão Conta, a partir deste ano os três grandes pilares 

da UFSM, ensino, pesquisa e extensão, tinham seus sub-

eventos específicos criados dentro do sistema de inscrição 

da JAI. 
                                                                                       

 

                                                                                                                                              Imagem 122 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

A JAI ainda era conduzida pela Coordenadoria de Pesquisa da PRPGP, que 

distribuiu o material promocional do evento em 2009 (Imagem 123). 

 
Imagem 123 – Fonte: CIC/PRPGP 
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          Imagem 124 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

O Professor Osvaldo Luiz Leal de Moraes palestrou na abertura da 24ª JAI. 

O evento foi repleto de palestras, mesas–redondas e mini-cursos, além das 

tradicionais apresentações de trabalhos dos alunos, em formato banner ou oral. 

Como em 2008 a JAI Noturna havia sido um sucesso, porém com um certo 

desconforto na ocupação do pequeno espaço do Hall do Prédio da Antiga 

Reitoria, e considerando que o número de trabalhos a serem apresentados havia 

aumentado de 100, em 2008, para 180, em 2009, a JAI Noturna foi realizada em 

duas noites, dias 11 e 12 de novembro. 
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                                        Fotografia 39 - Fonte: FACOS/UFSM 
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Veja a programação da 24ª JAI na Imagem 125: 
 

  Imagem 125 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Os consultores externos do CNPq, mais uma vez parabenizaram a 

organização da JAI pelo crescimento do evento. Na Imagem 126 as chegadas e 

retornos destes participantes da 24ª JAI. 

 

 
                                                                             Imagem 126 – Fonte: CIC/PRPGP 

  

Em 2009, para a 24ª JAI, a FACOS AGÊNCIA, agência experimental ligada 

ao Curso de Comunicação Social do Centro de Ciências Sociais e Humanas da 

UFSM, recebeu a responsabilidade de cuidar da campanha do evento. Ela criou 

a logomarca oficial do evento. Algumas fotos aqui apresentadas compõe o 

produto de campanha daquele ano. 

 

 
             Imagem 127 – Fonte: CIC/PRPGP 
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A logomarca da JAI seria aplicada em todas as demais artes produzidas 

para o evento, nesta e nas próximas edições. 

 

 
                                                         Imagem 128 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 

 

 

 

 
                         Imagem 129 – Fonte: CIC/PRPGP                                                     Imagem 130 – Fonte: CIC/PRPGP 
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A 24ª Jornada Acadêmica Integrada, de 2009, encerra o que podemos 

identificar como a fase de consolidação do evento. Desde sua criação até aqui, 

evento sofreu inúmeras alterações e melhorias, tornando-se um evento de 

extrema relevância no cenário científico do estado e do sul do Brasil. Mas 

cresceria ainda mais. 

A partir de 2010 outros desafios se apresentaram para a equipe da JAI. 

Nova gestão, novas estruturas, novas pessoas, novo evento. 

 

 
           Imagem 131 - Fonte: CIC/PRPGP 
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DepoimentoDepoimentoDepoimentoDepoimento    
 

“Estive envolvido diretamente e ativamente com a JAI entre os anos de 

2006 e 2013, no período em que atuei na Pró-reitoria de Pós-graduação e 

Pesquisa. Entendo a JAI como o grande momento de compartilhamento das 

principais iniciativas institucionais no tripé Pesquisa-Ensino-Extensão. É o 

momento de prestação de contas dos investimentos feitos  pela sociedade 

brasileira na formação educacional e profissional de pessoas, na extensão que 

pode ser elemento de  transformação social e na pesquisa que pode fortalecer 

o desenvolvimento tecnológico. A JAI vem sendo aperfeiçoada e ampliada a cada 

ano. Penso que as melhorias para qualificação e relevância deste encontro estão 

 sendo muito bem conduzidas permitindo o engajamento crescente da 

comunidade cientÍfica da UFSM e da Região.” 

 

Professor Doutor Hélio Leães Hey - Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa 

2006/ 2013 

 

 
Fotografia 43 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral  
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Os anos finaisOs anos finaisOs anos finaisOs anos finais    
 

Durante a construção do projeto de dissertação pensei em apresentar 

neste este trabalho apenas as últimas edições. Este livro traria informações da 

JAI a partir do ano de 2010, na 25ª edição. Este foi um ano marcante para a 

UFSM, para a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa e para a JAI. Cada um por 

seus motivos. A UFSM fazia seus 50 anos de fundação, a Pró-reitoria ganhava a 

Coordenadoria de Iniciação Científica e a JAI comemorava seu Jubileu de Prata. 

Somava-se a essas questões histórico/estruturais o fato de que, nas 

edições a partir de 2010, a informação seria de mais fácil obtenção. A CIC/PRPGP, 

órgão executor da JAI, é meu órgão de lotação, é onde exerço a função de 

secretário. O acervo documental destes últimos anos da JAI, portanto, está em 

nossos armários, em nossas gavetas, em nossas pastas físicas e nas memórias de 

nossos computadores. É uma documentação de idade intermediária ou 

corrente, com a qual trabalhamos em nossas rotinas diárias. Mas como contar 

uma história a não ser pelo seu começo? Não foi possível começar a contar esta 

história a partir de 2010 sem explicar de onde viemos, e como chegamos até 

aqui. Faltavam os links, faltavam as referências.  

Foi necessária então a expansão do trabalho, trazendo os fatos desde o 

primeiro evento. Criamos então o capítulo que chamamos de “Evolução”. Isso 

somente foi possível porque tivemos acesso aos dossiês dos primeiros eventos, 

os quais se encontram no Arquivo Setorial da CIC/PRPGP. Este material foi 

sistematicamente organizado pelos bolsistas do Curso de Arquivologia da UFSM, 

orientados pelos docentes daquele curso e pelos profissionais arquivistas do 

Departamento de Arquivo Geral (DAG) desta Universidade.  

Agora, ao concluir o capítulo “Evolução”, depois de vermos de onde 

partimos, e até onde chegamos, passaremos a um relato mais detalhado, evento 

por evento, da 25ª Jornada Acadêmica Integrada, em 2010, ano de criação da 

Coordenadoria de Iniciação Científica, até a última edição, em 2020, quando este 

trabalho foi concluído. 
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25ª JAI 
2010 
09, 10, 11 e 12 de novembro 

25ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
3.058 trabalhos 

Anais: Arquivo virtual na WEB 

Tema: “O conhecimento em seu mundo” 

 

O ano de 2010 se apresentava para a UFSM, para a PRPGP e para a Jornada 

Acadêmica, como um ano de expectativas sem precedentes. 

A criação da CIC/PRPGP tornou a realização da JAI, no ano do aniversário 

de 50 anos da UFSM, e de 25 anos do evento, um grande desafio. Isso porque 

precisávamos realizar um evento que estivesse à altura da importância daquelas 

datas.  

As inovações que relataremos aqui descreverão o quanto foi possível 

agregar a um evento que já estava consagrado no meio acadêmico da UFSM. 

A 25ª JAI ultrapassou os 3.000 inscritos e se tornou a maior de todas, até 

aquele ano. 

 

 
                                                   Imagem 132 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

Na Imagem 132 a logo comemorativa aos 25 anos do evento, produzida 

pela equipe do Curso de Comunicação da UFSM.   
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Contexto InstitucioContexto InstitucioContexto InstitucioContexto Institucionalnalnalnal    
 

Em 1º de dezembro de 2009, o Reitor da UFSM, Professor Clóvis Silva Lima, 

assinou a Resolução Nº 019/2009 (Imagem 133), que criou junto à estrutura da 

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa a Coordenadoria de Iniciação 

Científica, órgão que viria a ser o executor da Jornada Acadêmica Integrada da 

UFSM. 

 

 
              Imagem 133 - Fonte: Arquivo Setorial CIC/PRPGP 
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Fundada em 14 de dezembro de 1960, A UFSM é a primeira universidade 

pública fora das capitais de estado. Abaixo, na Fotografia 43, a cerimônia de 

lançamento da pedra fundamental das obras do Campus Sede, em Santa Maria. 

 

 
                    Fotografia 43 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

 
                                     Imagem 134 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

Em 2010, a UFSM comemorou 50 anos de existência. Acima, a logo 

comemorativa aos 50 anos da UFSM, produzida pela Assessoria de Comunicação 

do Gabinete do Reitor.  
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O CoO CoO CoO Conhecimento em seu mundonhecimento em seu mundonhecimento em seu mundonhecimento em seu mundo    
 

Aquele ano de 2010 era o primeiro ano da gestão de Felipe Müller na 

Reitoria da UFSM e o Professor Alessandro Dal’Col Lúcio assumia a recém criada 

Coordenadoria de Iniciação Científica da Pró-reitoria de Pós-graduação e 

Pesquisa com a missão de dar efeito ao termo “integrada” para o evento. Essa 

não era uma nova demanda. Desde que o evento foi criado, os gestores 

institucionais buscavam esforços conjuntos entre as Pró-reitorias finalísticas, de 

Pós-graduação e Pesquisa, de Graduação e de Extensão para a construção do 

evento. O fato é que a organização de um evento com as características da JAI 

não é uma coisa simples de ser feita. Contemplar os interesses e respeitar as 

características dos três pedestais institucionais, ensino, pesquisa e extensão, 

sempre tornou os processos bastante complicados para os executores. “O 

conhecimento em seu mundo”, tema definido para a 25ª JAI,  era uma proposta 

que pretendia aproximar as ações e mostrar que o conhecimento era o 

patrimônio principal do evento, e que poderia ser encontrado em todas as ações 

universitárias. Veremos adiante que a FACOS AGÊNCIA, agência experimental do 

Curso de Comunicação Social do Centro de Ciências Sociais e Humanas, 

responsável pela campanha de divulgação do evento, produziu quatro diferentes 

cartazes, buscando demonstrar em cada um deles princípios de diversidade e 

abrangência. A mensagem final pretendeu mostrar que o conhecimento estava 

em todos os lugares, das quadras de futsal do Centro de Educação Física e 

Desportos aos laboratórios do Centro de Ciências Naturais e Exatas.  Mas além 

de uma campanha convincente, precisávamos ter ações que realmente 

tornassem efetiva a ideia de integração. 

Foram necessárias algumas reuniões de trabalho entre as três Pró-

reitorias para que se buscasse um formato que aproximasse as áreas afins e 

principalmente, que integrasse ensino, pesquisa e extensão, conforme 

demonstra o “Cronograma de Execução” da 25ª JAI. 
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                   Imagem 135 - Fonte: CIC/PRPGP  
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DivulgaçãoDivulgaçãoDivulgaçãoDivulgação    
 

A Comissão Executiva contou, mais uma vez, com a colaboração do Curso 

de Comunicação Social do Centro de Ciências Sociais e Humanas. Esta 

colaboração deu-se através de acadêmicos dos cursos de Relações Públicas, 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda.   

A logomarca do evento, já criada em 2009, ganhou a identidade dos 25 

anos do evento e, ao lado da logo dos 50 anos da instituição, foi o carro chefe da 

campanha de divulgação.  

Entre os impressos produzidos em 2010 estavam os porta copos, 

distribuídos nos Restaurantes Universitários da UFSM (Imagem 136). 

 

 
    Imagem 136 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

A equipe da FACOS construiu quatro cartazes para a 25ª JAI, buscando 

alcançar a diversidade do evento e dando dinamismo para a campanha 

publicitária. Veja os cartazes nas Imagens 137 a 140. 
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                                                                                                   Imagem 137 - Fonte: CIC/PRPGP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
             Imagem 138 - Fonte: CIC/PRPGP 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Imagem 139 - Fonte: CIC/PRPGP 
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        Imagem 140 - Fonte: CIC/PRPGP  
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O Universo JAI, produzido pelos alunos do Curso de Comunicação Social 
do CCSH, foi um exercício realizado pela disciplina Teoria e Técnica de Jornalismo 
I. A seguir, nas Imagens 141 e 142, algumas das matérias publicadas naquele 
trabalho, encontradas junto ao acervo documental da CIC/PRPGP. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  Imagem 141 - Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 
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Imagem 142 - Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP  
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InscriçõesInscriçõesInscriçõesInscrições    
 

A JAI era composta de cinco sub-eventos, o Salão de Iniciação Científica, o 

Fórum Extensão Conta, a Mostra de Ensino, o Salão de Pós-graduação e o Festival 

de Cultura e Folclore. Ao realizar sua inscrição o aluno decidia de qual, ou de 

quais sub-eventos participaria. A CIC/PRPGP organizava as apresentações por 

sub-evento, respeitando a escolha do aluno, e por unidade de ensino. Assim 

tínhamos os sub-eventos separados e as unidades de ensino como agrupador 

principal. Então tínhamos o dia do Centro de Ciências Rurais, o dia do Centro de 

Tecnologia e assim por diante. Vejam que todos os trabalhos de uma unidade 

apresentavam no mesmo dia, e de certa forma no mesmo local, independente 

do sub-evento em que realizou sua inscrição. 

Veja abaixo a página inicial do sistema de inscrições em 2010: 

 

 
Imagem 143 - Fonte:  CIC/PRPGP 

 

A partir deste ano o aluno acessava um “Hot Site” – um ambiente de 

comunicação que permitia que postássemos conteúdos com agilidade. Através 

do “Hot Site” o aluno acessava o sistema. 

Este sistema é fruto de um exaustivo trabalho realizado pela equipe do 

Centro de Processamento de Dados da UFSM e da Pró-reitoria de Pós-graduação 

e Pesquisa, desde sua criação, no ano de 1999. 

A mudança no formato dos arquivos de resumo enviados foi um dos 

grandes desafios que enfrentamos. As soluções encontradas sempre vinham 

acompanhadas de alguma limitação ou problema. Trabalhávamos com uma 
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janela de texto (Java) que se por um lado dispensava o envio (upload) de 

arquivos, por outro trazia alguns problemas na ação de copiar e colar. Visitando 

nossa documentação encontro a seguinte observação em documento chamado 

“Correções no sistema 25ª JAI”: 

 

“O editor de textos precisa ser melhorado. Não podemos mais conviver com os 

problemas de cópia e cola, aumentando o número de caracteres. Existem editores que 

contam o número de caracteres na medida que eles forem sendo digitados. O que for 

copiado do word precisa ser colado, sem problemas. Se for necessário, obrigaremos o 

inscrito a digitar o texto. Vamos manter no máximo 1.000 caracteres por janela. Se não 

conseguirmos um editor que atenda essa necessidade, deixaremos a janela aberta, 

apenas com a orientação de limitação em 1.000 caracteres.” (Arion Pilla) 

 

 
Imagem 144 - Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Após os devidos ajustes os resumos submetidos à JAI na 25ª edição tinham 

texto dirigido, ou estruturado. Usou-se uma janela de texto, que permitia um 

limite de digitação, e que estava organizada em tópicos: Introdução, Objetivos, 

Metodologia, Resultados e Conclusão. Veja uma publicação de 2010 na Imagem 

145. 
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                    Imagem 145 - Fonte:  CIC/PRPGP 
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Várias outras mudanças no sistema foram necessárias em 2010, sempre 

na busca de assegurar o constante crescimento da participação de nossos alunos 

no evento. Veja esta evolução na década que antecedeu à 25ª edição: 

 

 
            Imagem 146 - Fonte:  CIC/PRPGP 

 

O sistema de inscrições da 25ª JAI, após todas as alterações, funcionou 

plenamente, este ano com o módulo de extensão agregado ao processo e com 

o novo Salão de Pós-graduação também sendo acrescido às opções de inscrição. 

A geração de relatórios foi eficiente. Não identificamos problemas, e os normais 

acúmulos de acessos nos últimos dias, não foram tão representativos quanto em 

anos anteriores. Foi permitida uma pequena prorrogação no prazo de inscrição, 

sem porém, ferir o cronograma do evento. 

Mas além das profundas alterações de sistema de 2010, este também foi 

o ano de criação do Salão de Pós-graduação, que veio proporcionar aos alunos 

dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, um módulo específico para 

apresentação de seus trabalhos. Este módulo, neste primeiro ano, não sofreu 

avaliação. A CIC/PRPGP entendeu que a adoção da planilha de avaliação usada 

para os graduandos não se aplicaria aos pós-graduandos.  
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Em 2010 aconteceu o 5º Festival de Cultura e Folclore. 

 

 
 Imagem 147 - Fonte:  CIC/PRPGP 

 

A Programação do Festival em 2010 e a matéria do Universo JAI: 
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                 Imagem 149 - Fonte:  Arquivo Setorial CIC/PRPGP 

 

 

 
Imagem 148 - Fonte:  CIC/PRPGP 

A JAI ficou estruturada em quatro eventos específicos, de acordo com a 

classificação do projeto:  

 

• 25º Salão de Iniciação Científica  

• 2ª Mostra de Ensino  

• 3º Fórum Extensão Conta 

• 1º Salão de Pós-graduação 

• 5º Festival de Cultura e Folclore 

 
INSCRITOS POR SUB-EVENTO 2010 

 

 INSCRITOS EXCLUÍDOS NÃO APROVADOS APROVADOS 

EXT 337 24 3 313 

ENS 252 21 4 231 
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PG 351 53 0 317 

IC 2.118 282 25 1.796 

T 3058 380 32 2657 

Imagem 150 - Fonte:  CIC/PRPGP 
 

 

 

          Imagem 151 - Fonte:  CIC/PRPGP 

Seleção de trabalhosSeleção de trabalhosSeleção de trabalhosSeleção de trabalhos    
 

Até o ano de 2007 a avaliação de trabalhos da JAI era realizado em uma 

única etapa, ou seja, após submetido pelo acadêmico o trabalho era avaliado por 

um docente da UFSM e aprovado ou não aprovado. Em 2008, na gestão do então 

Coordenador de Pesquisa, Professor Carlos Fernando de Mello, promoveu-se 

uma mudança importante na avaliação dos trabalhos da JAI.  Esta mudança se 

consolida em 2010 e chama-se de processo de REVISÃO.  

Este procedimento foi criado para que a Jornada Acadêmica, enquanto 

órgão proposto pela gestão universitária, assuma o papel instrutivo que é 

prerrogativa desta mesma gestão. A JAI é um evento acadêmico, construído para 

acadêmicos, e sua vocação é a de permitir a experiência, a inovação, e assim o 

aprendizado, o que implica em melhorar, alterar, corrigir, crescer.  

EXT; 11,02%

ENS; 8,24%

PG; 11,48%

IC; 69,26%

INSCRITOS

EXT

ENS

PG

IC
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Vamos descrever então os procedimentos de seleção/revisão/seleção 

final e avaliação, que foram adotados na 25ª JAI. 

Visitando nossos arquivos digitais encontramos o texto abaixo no 

documento Relatório 25ª JAI, vamos transcrevê-lo na íntegra, ou pelo menos a 

parte que refere à avaliação, não apenas para que se compreenda todos os 

processos que envolvem a avaliação da JAI, mas também para que se conheça o 

tipo de problema que encontramos e como os resolvemos: 

 

2.4 SELEÇÃO 1 

Chamamos de Seleção 1 a primeira avaliação à qual é submetido o 

trabalho após sua inscrição. 

O sistema de seleção consiste no cadastramento de professores, no 

sistema, na condição de “avaliador”. 

Após, os trabalhos são direcionados para os avaliadores, 

preferencialmente de acordo com sua área de atuação. 

Os professores avaliadores cadastrados são aqueles detentores de 

bolsa PIBIC, PIBITI ou FIPE no ano anterior ao evento. 

 

O sistema gera e informa uma senha e um login para cada avaliador, 

o qual acessa o sistema e avalia “on line” o trabalho do aluno. 

Nesta etapa o avaliador poderá optar por 3 status: APROVADO, NÃO 

APROVADO e NECESSITA REVISÃO. No caso de NECESSITA REVISÃO, o 

professor deve digitar um breve texto, em janela específica, 

informando o aluno sobre o que precisa ser revisado. 

 

Neste ano de 2010 o banco de avaliadores foi totalmente eliminado, 

deletado. Desta forma foi possível criar um novo cadastro, a partir de 

uma base limpa.  

As Pró-reitorias de Extensão e de Graduação foram incumbidas de 

cadastrar seus avaliadores. Esta ação não promoveu nenhum avanço 

substancial no processo, já que na etapa seguinte, de associação de 

trabalhos, o sistema disponibilizou todos os professores na 

visualização, ou seja, independentemente de quem o tivesse 

cadastrado. Isso quer dizer que o professor não levava consigo, em seu 

registro, a identidade de avaliador de extensão, graduação ou 
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iniciação científica, o que permitia, quando da associação, utilizar 

todos os docentes disponíveis no sistema. 

 

Identificamos como problema:  

 

Mais uma vez tivemos trabalhos sem seleção. No ano de 2009 

havíamos ficado com 443 trabalhos nesta condição, e creditamos o 

fato ao problema que tivemos com as senhas. No ano de 2010 foram 

mais de 500 trabalhos sem seleção, sendo  que o funcionamento do 

sistema não pôde ser responsabilizado por isso. A CIC/PRPGP enviou e-

mail para todos os avaliadores, informando do processo, além de 

veicular notícias na página da PRPGP e da UFSM, ainda assim, muitos 

docentes não participaram do processo. Todos os trabalhos receberam 

status “aprovado”. 

 

Quando da mudança de status nestes trabalhos o CPD cometeu um 

erro no comando, alterando também os trabalhos que estavam com 

status “em revisão”. Reverter esta ação criou um problema sério, 

fazendo com que alguns alunos tivessem que ter seu trabalho 

aprovado pela CIC por não o terem revisado, já que o status estava 

“aprovado”, equivocadamente. 

 

2.5 REVISÃO 

Nesta etapa o aluno, de acordo com cronograma prévio, acessa o 

sistema usando a senha e o login criado pelo sistema quando de sua 

inscrição e identifica o status de seu trabalho. Caso esteja “em 

revisão”, o sistema apresenta o texto digitado pelo avaliador, o aluno 

clica no link “revisar trabalho” e atende às considerações propostas. 

Este sistema foi uma das melhorias implantadas em 2009 e teve uma 

resposta bastante positiva também em 2010, apesar do problema 

gerado pelo erro do CPD. 

 

2.6 SELEÇÃO 2 

Após a revisão pelos alunos, o avaliador retorna ao sistema e observa 

se o aluno atendeu satisfatoriamente suas sugestões de correção. O 



166 

avaliador agora poderá servir-se de apenas 2 status: Aprovado e Não 

aprovado. 

Todos os trabalhos revisados foram aprovados. 

 

Abaixo o crachá dos ouvintes (Imagem 152) e o cartão dos apresentadores 

(Imagem 153). 

 

 
            Imagem 152 - Fonte:  CIC/PRPGP                              Imagem 153 - Fonte:  CIC/PRPGP  
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Apresentação de trabalhosApresentação de trabalhosApresentação de trabalhosApresentação de trabalhos    
 

Foi no ano de 2010 que se plantou a semente para os atuais “Eventos 

Satélites”. Os eventos satélites são atividades promovidas pelas Unidades de 

Ensino, Cursos, Programas de Pós-graduação e Laboratórios e Grupos de 

Pesquisa durante a semana de realização da JAI.  

A Coordenadoria de Iniciação Científica, em acordo com os Programas de 

Pós-graduação, Pró-reitorias de Graduação e de Extensão, NIT (Núcleo de 

Inovação Tecnológica) e HUSM (Hospital Universitário de Santa Maria) fomentou 

e viabilizou atividades paralelas às formais apresentações em painéis. 

O NIT, o HUSM, e os Programas de Pós-graduação  em Química e Ciências 

Odontológicas, tiveram eventos paralelos, com controle e gerenciamento de 

programações independentes, mas que enriqueceram a 25ª JAI com a vinda de 

palestrantes de renome nacional e internacional.  

As Pró-reitorias de Graduação e Extensão promoveram palestras e mesas 

redondas e a CIC/PRPG coordenou a realização dos módulos orais, os quais 

contaram invariavelmente com a presença de palestrantes externos, abrindo 

aqueles módulos, os quais eram precedidos de apresentações de alunos. 

A escolha dos trabalhos que comporiam estas apresentações foi feita 

pelos PPGs, associados à PRPGP, e não obedeceu critérios de mérito, mas sim 

buscando afinidade temática com a atividade onde seriam inseridos. Foram 

escolhidos 388 trabalhos que foram apresentados em 60 módulos distintos. 

Os trabalhos não escolhidos para apresentação oral apresentaram seus 

trabalhos na forma de painel, no Ginásio Didático do Centro de Educação Física 

e Desportos da UFSM.  Realizou-se ainda a JAI Noturna, com apresentação de 

alunos oriundos de cursos noturnos, no hall do Centro de Ciências Sociais e 

Humanas, na Antiga Reitoria. 
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Fotografia 44 - Fonte: CEFD/UFSM 

 

Para estas apresentações, além da empresa que instalou os 400 stands 

para exposição dos banners, quase o dobro dos 225 de 2009, foi contratada uma 

empresa de climatização de ambientes, o que tornou o ambiente dos Ginásios 

Didáticos bem menos desconfortável que nos anos anteriores, quando o calor 

prejudicou muito, tanto expositores como avaliadores. 

Todo o fluxo de alunos, docentes avaliadores e público foi otimizado com 

a instalação de lonas na parte externa dos Ginásios, onde os procedimentos de 

entrega de crachás, frequência de alunos e informações diversas foi prestado. 

Desta forma a área interna dos Ginásios ficou com espaço livre para um fluxo 

tranquilo.  

A utilização do espaço do Ginásio 1 do CEFD viabilizou a Mostra de Ensino, 

o Fórum de Extensão e o Salão de Pós-graduação, os quais foram apresentados 

especificamente naquele local, ficando o Ginásio 2 apenas para os trabalhos de 

Iniciação Científica. Naquele espaço também criou-se ambiente para a exposição 

de material de divulgação dos PPGs, do NIT e da Caixa Econômica Federal, 

patrocinadora do evento, que solicitou o espaço. 
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Os trabalhos apresentados foram todos avaliados por um docente, ou por 

aluno de doutorado. Este processo consiste na aplicação de uma ficha de 

avaliação com oito questões. O avaliador visita o pôster do aluno e preenche o 

questionário em cartão resposta magnético. Este cartão, após lido 

eletrônicamente por equipamento apropriado, gerará uma grade de 

classificação, de acordo com a pontuação feita pelo aluno e de acordo com os 

pesos dados para cada resposta. Esta rotina já havia sido adotada em 2008 e 

2009. 

Em 2010 foi solicitado que a PRE e PROGRAD produzissem suas fichas de 

avaliação, de forma que a Mostra de Ensino e o Fórum de Extensão recebessem 

uma avaliação adequada às suas características. 

A CIC/PRPGP propôs-se a execução de uma metodologia diferenciada para 

viabilizar o controle total do processo de avaliação. Foram montadas pastas 

específicas para cada um dos avaliadores, com os cartões de avaliação dos 

alunos a serem avaliados por aquele professor e a ficha de avaliação específica 

do módulo em que aqueles alunos haviam se inscrito. Os professores receberam 

um documento físico, enviado para seu órgão de lotação, com informações 

sobre horários e procedimentos, além de tabela com dados dos alunos a serem 

avaliados. 

Em reunião com os GAPs estabeleceu-se uma forma diferenciada de 

controle das avaliações. Os GAPs recebiam uma listagem de todos os avaliadores 

e trabalhos a serem por eles avaliados e as pastas correspondentes a cada 

professor.  

Os docentes que até as 15 horas não tivessem retirado sua pasta junto ao 

GAP de seu centro, eram prontamente substituídos por outro que estivesse no 

local avaliando. As listagens deveriam ser assinadas pelo docente avaliador ou 

por seu substituto e todo o material devolvido para a CIC/PRPGP. Desta forma, 

não tivemos os problemas acontecidos em todas as outras edições do evento. 

Todos os trabalhos receberam avaliação dentro do período destinado para tal, 

sendo que o controle de presença e ausência de avaliadores funcionou 

plenamente. 
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Após os processo de avaliação, estes foram os premiados em 2010, que 

representariam a UFSM na 63ª Reunião Anual da SBPC, em 2011, em Goiânia -

GO. 

 

 
                               Imagem 154 - Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 

 

 

 

 

Relatório 40 Melhores JNIC/SBPC GOIÂNIA - 2011

25ª JAI

ADRIANA ROSA DO NASCIMENTO CIÊNCIAS ECONÔMICAS - DIURNO

ANA BORDIN ANÉLLI ADMINISTRAÇÃO - DIURNO

ANA CLAUDIA SOARES DE LIMA ENFERMAGEM

ANA PAULA DE OLIVEIRA PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA DIURNO

ANA PAULA TEIXEIRA DE ARRUDA PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA DIURNO

ANDRE GRAHL PEREIRA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO 

ARLINDO DUTRA CARVALHO JUNIOR MATEMÁTICA - LIC. PLENA

CAMILA MARIANI                                                                  AGRONOMIA                                               

CAMILLA SILVA DE BARROS FARMÁCIA

CARINE WEBER PIRES ODONTOLOGIA                                                     

CASSIANO CARLOS KUSS                                                            AGRONOMIA                                                        

CLARISSA VASCONCELOS DE OLIVEIRA FARMÁCIA

CRISTIANO VINÍCIOS MARION                                                       DIREITO - NOTURNO

DAIANE CAMPARA SOARES MATEMÁTICA - BACHARELADO                  

DANIEL SECRETTI VENDRUSCOLO CURSO SUP. DE TECNOLOGIA EM GESTÃO AMB.

DANIELE BORCHATE ZOOTECNIA                                              

FERNANDO MACHADO HAESBAERT AGRONOMIA                                      

FILLIPE GRANDO LOPES DESENHO INDUSTRIAL

FREDERICO NAGEL CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO     

GABRIELA JORNADA STORGATTO ENGENHARIA CIVIL

GILMAR DOS SANTOS CARDOSO                                                       ZOOTECNIA                                                        

GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA MEDICINA                                                             

JADER RODRIGO VIEIRA RIGO FÍSICA - LIC. PLENA NOT.

JANAÍNA ROBERTA CAPITANIO                                                       ZOOTECNIA                                                   

KATIÉLE DE SOUZA CARVALHO                                                       MATEMÁTICA - LIC. E BACHAR.

LEONARDO TREVISAN SECRETTI FARMÁCIA

LEONEL GIACOMINI DELATORRE MATEMÁTICA - LIC. E BACHAR.

LILIAN OSMARI UHLMANN AGRONOMIA                                                     

LUCIANO CAMPOS CANCIAN                                                          AGRONOMIA                                         

MAIKEL FERNANDO MENKE                                                           CTISM - ELETROTÉCNICO - NOTURNO

MARCOS VINICIUS PALMA ALVES AGRONOMIA                                                          

MARIANE DA SILVA BRANDAO                                                        EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA PLENA     

MÁUREN FERNANDES MASSIA                                                         DESENHO INDUSTRIAL

NATHALIA MARION FANTINEL ENFERMAGEM

RAFAEL DA ROSA AZAMBUJA                                                         ENGENHARIA FLORESTAL                                

RICARDO MEZZOMO ENGENHARIA FLORESTAL                              

RODRIGO OLIVEIRA DE FREITAS ENGENHARIA QUÍMICA

SARAH OLIVEIRA QUINES COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO          

SIMONE SILVEIRA FORTES                                                          QUÍMICA - LIC. PLENA

TIAGO HORST ZOOTECNIA                                                            
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Desde 2008 a organização da JAI disponibiliza os certificados de 

participação através do site do evento. Esta rotina minimiza consideravelmente 

o fluxo de trabalho para os setores administrativos, elimina o custo de impressão 

e oferece precisão e conforto para o acadêmico apresentador, co-autores e 

professores orientadores. 

Naquele ano de 2010, a CIC/PRPGP disponibilizou também os Anais do 

evento no mesmo ambiente dos certificados, em www.ufsm.br/jai. 

Além dos certificados gerados na web, a PRPGP produz certificados de 

participação para os professores avaliadores e para a equipe de trabalho do 

evento. 

 

 
Imagem 155 - Fonte:  CIC/PRPGP 
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A tabela a seguir (Imagem 156) foi construída após o evento, e demonstra 

a participação efetiva dos alunos; os ausentes, os cartões de avaliação não 

localizados e aqueles que realmente apresentaram seu trabalho. 

Esta tabela demonstra também o tamanho da participação dos alunos por 

Unidade de Ensino. Após, na Imagem 156, a grade de apresentações. 

 

GRADE DE PARTICIPAÇÕES NO 25º SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA POR UNIDADE DE 
ENSINO 

Centro Apresentaram Não localizados Sub-total Ausentes Total 

      

CAL 77 7 84 5 89 

CCNE 223 5 228 1 229 

CCR 385 1 386 8 394 

CCS 227 1 228 20 248 

CCSH 153 0 153 10 163 

CE 74 1 75 6 81 

CEFD 36 0 36 1 37 

CESNORS 182 0 182 7 189 

CT 193 0 193 12 205 

CEMTEC 30 0 30 2 32 

UDESM 27 0 27 2 29 

REITORIA 1 0 1 1 2 

TOTAL 1608 15 1623 75 1698 

     0 

OUTRAS 109 0 109 20 129 

 1717 15 1732 95 1827 
Imagem 156 - Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
          Imagem 157 - Fonte:  CIC/PRPGP 
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Veja a programação oficial da 25ª JAI em 2010: 

 

 
                                   Imagem 158 - Fonte:  CIC/PRPGP 
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A programação das palestras plenárias em 2010: 

 

 
                     Imagem 159 - Fonte:  CIC/PRPGP 
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DepoimentoDepoimentoDepoimentoDepoimento    
 

“O ano de 2010 foi um marco histórico para a Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), pois foi o ano do Jubileu de Ouro da instituição e do Jubileu de Prata da Jornada 

Acadêmica Integrada (JAI). Também foi o ano do início dos trabalhos da Coordenadoria de 

Iniciação Científica da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da UFSM, criada no segundo 

semestre de 2009. 

O tema usado para a 25ª edição foi: “O conhecimento em seu mundo” e constou, na 

sua programação do 25º Salão de Iniciação Científica, 2ª Mostra de Ensino, 3º Forum Extensão 

Conta, 1º Salão de Pós-graduação e 5º Festival de Cultura e Música Folclórica da UFSM. Cabe 

destacar o início do Salão de Pós-graduação, espaço este destinado aos discentes de Pós-

graduação para apresentarem seus resultados de pesquisa. 

A Agência FACOS, parceira da CIC/PRPGP procedeu com uma abordagem moderna e 

qualificada, criando todo o material de divulgação do evento, bem como uma logomarca 

comemorativa para a 25ª JAI. Com esta abordagem foi possível iniciar uma mudança da 

imagem do evento junto à comunidade acadêmica. 

Cabe destacar que em 2010 ocorreu dentro da programação da 25ª JAI as atividades 

de apresentações orais dos trabalhos, sendo os módulos orais e a seleção dos respectivos 

trabalhos organizados pelos Programas de Pós-graduação da UFSM com palestras específicas 

em cada um dos módulos orais. Houve, também, a ação e o incentivo da CIC/PRPGP de 

possibilitar a realização de Eventos Satélites organizados por iniciativa das unidades de ensino 

e do HUSM, tratando de temas específicos de interesse de cada unidade. Foram 80 sessões 

temáticas com a participação de 33 palestrantes de diversas instituições públicas e privadas 

do Brasil e exterior e a realização de outros três eventos científicos concomitantes. 

Foi a partir desta edição que os anais da JAI passaram a ser disponíveis on-line no site 

do evento, bem como os certificados de apresentação e de participação dos inscritos. 

Destaca-se, também, a homenagem prestada pelos CORREIOS à JAI, lançando um selo 

comemorativo ao seu Jubileu de Prata, selo este exposto no hall da JAI da Pró-reitoria de Pós-

graduação e Pesquisa da UFSM.” 

 

Professor Doutor Alessandro Dal´Col Lúcio, - Coordenador de Iniciação Científica e 

Coordenador Geral da JAI de 2010 até 2013.  
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Abaixo, na Imagem 160, o Edital da 25ª JAI, publicado nos jornais da 

cidade. 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 

EDITAL Nº 027/2010 PRPGP/UFSM 

 
As Pró-reitorias de Pós-graduação e Pesquisa, de Extensão, de Graduação, de Assuntos 

Estudantis e o Núcleo de Inovação Tecnológica do Gabinete do Reitor tornam público o presente 
EDITAL para cientificar à comunidade em geral da realização da 25ª Jornada Acadêmica Integrada 
desta Universidade Federal de Santa Maria. O evento acontece entre os dias 09 e 12 de novembro de 
2010 e está composta por 5 sub-eventos: O 1º Salão de Pós-graduação, o 25º Salão de Iniciação 
Científica, o 3º Fórum Extensão Conta, a 2ª Mostra de Ensino e o 5º Festival de Cultural Popular e 
Folclórica da UFSM. As inscrições vão de 02 a 26 de agosto de 2010 para trabalhos, e de 02 de agosto 
a 16 de outubro para ouvintes. Para ver o edital completo e obter mais informações acesse 
www.usm.br/jai. 

Santa Maria, 01 de julho de 2010. 
Imagem 160 - Fonte:  Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 

 

Na Imagem 161, o selo comemorativo aos 25 anos do evento: 

 

 
          Imagem 161 - Fonte:  CIC/PRPGP  
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26ª JAI 
2011 
18 a 21 de outubro 

26ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
3.297 trabalhos 

Anais: Arquivo virtual na WEB 

Tema: “O conhecimento constrói. A JAI sustenta” 

 

 
                                              Imagem 162 - Fonte:  CIC/PRPGP 

 

No segundo ano de gestão pela Coordenadoria de Iniciação Científica, 

mais  uma vez o evento foi marcado por alterações no sistema, melhorias no 

sistema de inscrição e alterações na forma de envio de resumos. 

Em 2011 a JAI vai para o Ginásio Poliesportivo do Centro de Eventos da 

UFSM. Um novo desafio para a comissão organizadora.  
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O conhecimento constrói. A JAI sustentaO conhecimento constrói. A JAI sustentaO conhecimento constrói. A JAI sustentaO conhecimento constrói. A JAI sustenta    
 

A ideia de continuidade, de sustentação e de consolidação de 

procedimentos, assim como a de transferência de conhecimento, presente na 

figura da “ponte” foi a proposta de campanha apresentada para 2011. 

Mas a ideia de manutenção e consolidação não fez com que a gestão do 

evento apenas repetisse o sucesso da edição 2010. 

Já no momento da inscrição os alunos encontravam a primeira e 

significativa mudança: a submissão de resumos estendidos, os quais deveriam 

possuir entre 7.500 e 18.000 

caracteres. Veja o interior do folder 

do evento, já noticiando esta 

alteração para que os alunos não 

fossem surpreendidos no momento 

de realizar sua inscrição. 

As já referidas mudanças no 

sistema são rotinas de todos os anos 

em nosso evento, mas nesse ano de 

2011 o CPD procedeu algumas  

alterações que permitiram que as 

informações de matrícula DERCA 

(Departamento de Registro 

Acadêmico) dos alunos ou SIAPE 

(Sistema de Administração de 

Pessoal) dos professores  

permitissem uma busca direta no 

banco de dados da UFSM, trazendo 

automaticamente informações 

necessárias aos gestores, como curso 

do aluno, condição de bolsistas, 

lotação dos professores, e 

evidentemente o nome completo, de 

acordo com os registros formais.  

 
                                                                                                   Imagem 163 - Fonte:  CIC/PRPGP  
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Essa implantação foi um importantíssimo passo na construção da base de 

informações da JAI pois a partir disso, toda e qualquer informação adicional que 

os gestores pudessem necessitar, em qualquer tempo, poderiam ser obtidas 

com precisão, além de facilitar o procedimento de inscrição para os usuários. O 

arquivo abaixo (Imagem 164) é mais um documento de trabalho que serviu da 

base para a produção do sistema em 2011. 

 
                Imagem 164 - Fonte:  CIC/PRPGP 
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DivulgaçãoDivulgaçãoDivulgaçãoDivulgação    
 

Pelo segundo ano consecutivo a CIC/PRPGP trabalha com a equipe da 

FACOS cuidando da campanha publicitária do evento. Mais uma vez os alunos 

demonstraram comprometimento e competência, assumindo as 

responsabilidades de um evento das proporções da JAI com absoluto 

profissionalismo. 

 

 
   Imagem 165 - Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
  Imagem 166 - Fonte:  CIC/PRPGP 
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Semana Nacional de Semana Nacional de Semana Nacional de Semana Nacional de 

Ciência e TecnologiCiência e TecnologiCiência e TecnologiCiência e Tecnologiaaaa    
 

A primeira resolução de criação da Jornada 
Acadêmica Integrada, Resolução Nº 015/2004, 
determinava que a JAI aconteceria em período 
concomitante ao Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia, uma promoção do Ministério da 
Ciência e Tecnologia. Porém, já em 2015, a 
Resolução Nº 008/2015 revoga aquela resolução 
e não inclui o item que associa os dois eventos.  
 
 

Imagem 167 - Fonte:  CIC/PRPGP                      

 
A UFSM, numa decisão administrativa, continuou buscando realizar a JAI 

nas datas da SNCT. Assim, ao lançar a 26ª JAI a CIC/PRPGP noticiava no sítio 
virtual do evento:  

 

A 26ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, neste ano de 2011, está inserida na 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 
que prevê a realização de feira de ciências, oficinas e palestras científicas, jornadas de 
iniciação científica e promoção de eventos que envolvam e integrem ciência, cultura e arte. 
Para concretizar estar iniciativa da UFSM, a JAI está incluindo em suas atividades a realização 
da 1ª Mostra de Cultura, Ciência e Tecnologia da UFSM, evento em que os Grupos de Pesquisa 
poderão, coordenados por suas Unidades de Ensino, apresentarem seus projetos de 
desenvolvimento de produtos, softwares e processos. Dentro deste módulo do evento, a 
UFSM está viabilizando a participação do “Promusit”, Museu Itinerante da PUC/RS, e 
estabelecendo contatos para participação das instituições de ensino médio, subsequente, 
pós-médio, tecnológico e fundamental de nossa região de abrangência. 

 

Como vemos no texto acima, a 

26ª JAI trouxe o Museu Itinerante da 

PUC/RS para nosso Campus, durante 

a semana de realização da JAI. 
                                                                                               

 

                                                                                         

 

                                                                                                    Fotografia 45 - Fonte: Carolina Barin - FACOS/UFSM 
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Junto ao Promusit, acontecia a 1ª Mostra de Cultura, Ciência e Tecnologia 

da UFSM, onde grupos de pesquisa de todas as áreas tiveram a oportunidade de 

mostrar suas pesquisas.  

A FACOS mais uma vez teve uma importante participação na construção 

da JAI. Veja a matéria produzida pelos acadêmicos Júlia Schnorr e William 

Vinderfeltes falando sobre a Mostra e publicada no blog da agência: 

 

O Programa Museu Itinerante (Promusit)  já atraiu quase seis mil pessoas desde o início 
da 26ª edição da Jornada Acadêmica Integrada (JAI), que ocorre desde terça-feira, dia 18. A 
primeira atração que o visitante encontra ao entrar no Pavilhão das Microempresas é o 
Giroscópio Humano. De acordo com Amilton Iaruchewsky, funcionário do museu da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) há 15 anos, o aparelho é um simulador 
de gravidade zero utilizado para o treinamento de astronautas da NASA. A estudante do 3º 
ano do Ensino Médio em Santo Ângelo, Luciele Endler, 17 anos, experimentou o aparelho e 
conta que ficou com medo, porque não podia soltar os braços. (Júlia Mello Schnorr/FACOS) 

 

 
   Fotografia 46 - Fonte:  Júlia Mello Schnorr/FACOS/UFSM 
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Programação 2011Programação 2011Programação 2011Programação 2011    
 

Um dos pontos que merece especial destaque na edição de 2011, na 26ª 

JAI, foi sua programação de palestras, mini-cursos e mesas redondas. Veja como 

foi: 

 

MINI-CURSO: 
 

1) "Principais temas e problemas da Argentina no século XX" 
Palestrante: Dr. Miguel Taroncher (UNMDP) 
Período: 17 a 21 de outubro 
 

2) "Curso Avançado no software livre R" 
Palestrante: Dr. Fidel Ernesto Castro Morales (UFRN) 
Período: 18 a 21 de outubro 
 

3) “Redação Científica” 
Palestrante:  Dr Gilson Volpato (UNESP) (Fotografia 47) 
Período: 20 de outubro 
 

 
                                           Fotografia 47 - Fonte: Guilherme Leopold -FACOS/UFSM  
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PALESTRAS: 

 
1) Data: 18 de outubro de 2011 - Solenidade de abertura 

Horário: 08: 30 horas 

Palestrante: Prof. Dr. Álvaro Toubes Prata – Reitor da UFSC 

Tema: "Inovação científica e tecnológica e a formação de profissionais inovadores"  
 

2) Data: 19 de outubro de 2011 
Horário: 08:30 horas 
Palestrante: Prof. Dr. Rodrigo Costa Matos – Diretor Presidente da FAPERGS 
Tema: "A pesquisa no Rio Grande do Sul" 
Horário: 10:00 horas 
Palestrante: Dra Carmen Lozano Cabedo, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Depto. Sociologia II, Madri, Espanha 
Tema: "40 años de formación universitaria a distancia en España: la trayectoria de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED-Madrid)"  
 

3) Data: 20 de outubro de 2011 
Horário: 08:30 horas 
Palestrante: Dr Robertson Frizero - Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) 
Tema: "A proteção do conhecimento sensível e as redes sociais" 
Horário: 19:00 horas 
Palestrante: Dr Eros Moreira Carvalho (UFRGS) 
Tema: "As Figuras Ambíguas e a distinção entre ver e ver como"  
 

4) Data: 21 de outubro de 2011 
Horário: 08:30 horas 
Palestrante: Dr. Jair Passos e Dr. Rudimar Lorenzatto (PETROBRAS) 

Tema: "Você na PETROBRAS"  
 

 

 
Fotografia 48 - Fonte: Guilherme Leopold - FACOS/UFSM  



185 

 O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina palestrou na 
Cerimônia de Abertura da 26ª JAI, no Auditório Flávio Miguel Schneider 
(Fotografias 49 e 50) 
 

 
Imagem 168 - Fonte:  Arquivo Setorial - CIC/PRPGP                      

 
 

 
Fotografia 49 - Fonte: Gabriela Gelain – FACOS/UFSM 
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Fotografia 50 - Fonte: Gabriela Gelain – FACOS/UFSM 

 
 Os crachás do mini-curso de redação científica e de participantes ouvintes: 
 
 

 
Imagem 169 - Fonte:  Arquivo Setorial - CIC/PRPGP                       
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Apresentação de TrabalhosApresentação de TrabalhosApresentação de TrabalhosApresentação de Trabalhos    
 

Como nos anos anteriores a JAI estava organizada em sub-eventos, cada 

um com suas características. 

 

26º Salão de Iniciação Científica 

Todos os trabalhos aceitos foram apresentados em um painel de 1 m x 80 

cm, devidamente identificados com o título do trabalho, a equipe executora, o 

Departamento, o Centro de Ensino (ou equivalente) e instituição de origem. 

A Comissão executiva do 26º Salão de Iniciação Científica escolheu 

trabalhos para apresentação oral, de acordo com o tema proposto pelos PPGs, 

Gabinetes de Projeto e Comissões de Pesquisa e de Extensão dos Centros de 

Ensino para o desenvolvimento dos módulos orais. Estas apresentações orais 

foram distribuídas em oito módulos de acordo com as grandes áreas de 

conhecimento do CNPq. Os alunos escolhidos para apresentação não foram 

dispensados da apresentação em painel. A apresentação oral teve 10 minutos, 

seguidos de 5 minutos para discussões. Mais um vez, realizamos a JAI Noturna 

(Fotografia 51) em duas noites. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Fotografia 51 - Fonte: Anna Clara L. Martins – NUDI/UFSM 
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4º Fórum Extensão Conta 

Os trabalhos selecionados neste evento também fizeram a apresentação 

de um painel de 1 m x 80 cm, porém sua apresentação oral foi de até 30 minutos 

e/ou a apresentação do painel de 15 minutos. As apresentações orais dos 

trabalhos de extensão foram distribuídas de acordo com as áreas temáticas de 

extensão. 

 

 
Fotografia 52 - Fonte: Natascha Carvalho - FACOS/UFSM 

 

3º Mostra de Ensino 

Os trabalhos da 3ª Mostra de Ensino também apresentaram, 

obrigatoriamente, um painel de 1m x 80 cm, devidamente identificados o título 

do trabalho, a equipe de trabalho, o Departamento, o Centro de Ensino (ou 

equivalente) e a instituição de origem. A Pró-reitoria de Graduação escolheu 

alguns trabalhos para apresentação em módulos orais, os quais tiveram seus 

temas  definidos pela Própria PROGRAD. 

 

2º Salão de Pós-graduação 

Todos os trabalhos aceitos apresentaram apenas em painel, não tendo 

sido criado modo oral para estes inscritos. Este foi o primeiro ano de avaliação 

no Salão de Pós-graduação. 
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Veja o número de inscrições, no quadro comparativo entre os anos de 

2010 e 2011: 

 

 

 

 

 
                         Imagem 170 - Fonte: CIC/PRPGP                      

 
A participação da Unidades no Salão de Iniciação Científica: 
 

 
                                          Imagem 171 - Fonte:  CIC/PRPGP                      

 

 
                              Imagem 172 - Fonte: CIC/PRPGP                      
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CAL 89 121
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INSCRITOS EXCLUÍDOS Não aprov. APROVADOS
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

EXT 337 365 24 9 3 13 313 343
ENS 252 334 21 8 4 10 231 316

PG 351 368 53 6 0 6 317 353
IC 2.118 2.230 282 64 25 54 1.796 2.112

T 3058 3297 380 87 32 83 2657 3124
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Após o final das inscrições, a Coordenadoria de Iniciação Científica publica 

esta carta à comunidade acadêmica, referindo às alterações propostas e o 

sucesso até ali alcançado: 

 

Mais uma vez, a maior de todas 

A Jornada Acadêmica Integrada da UFSM é um evento já há alguns anos consolidado. A 
apresentação de nossos bolsistas assegura um número considerável de apresentações, 
justificando os investimentos no evento. Mas a comunidade científica da UFSM, neste ano de 
2011, foi além disto.  

No ano em que implantamos um novo sistema, ambientado no “portal” da UFSM, com 
desenvolvimento de uma nova aplicação, a qual se serve das bases de dados de alunos e 
professores para compor várias de suas tabelas; no ano em que o acesso de nossos alunos e 
de nossos professores se dá em ambientes onde o usuário já está familiarizado; no ano em 
que implantou-se, por força das normas do IBICT para solicitação do registro de ISSN, os 
resumos expandidos em nossa Jornada, mais uma vez, temos a maior JAI já realizada.  

Enfrentamos os naturais problemas de uma nova aplicação; tivemos algumas dificuldades com 
o editor de texto disponível, prorrogamos as inscrições, corrigimos o sistema, e no final 
chegamos ao surpreendente número de 3.325 trabalhos inscritos. Já podemos afirmar que a 
JAI é um dos maiores eventos de apresentação de trabalhos do país, e isto só poderia ser 
construído com a competência e com o comprometimento de nossa comunidade científica. 

A Comissão Organizadora da 26ª JAI está ciente de que nosso sistema de envio de resumos 
precisa ser melhorado, assim como precisam ser otimizados alguns procedimentos, mas está 
convicta do sucesso obtido pelas inovações desta edição. 

Estamos agora no momento da seleção de trabalhos, com a primeira avaliação que os alunos 
sofrerão no evento. Já a partir do dia 08 de agosto, segunda-feira, até o dia 21 deste mês, os 
professores avaliadores poderão acessar o “Portal do Professor” e avaliarem os trabalhos que 
estão sendo para ele alocados. A Comissão Organizadora da 26ª JAI contará com em torno de 
500 professores cadastrados como avaliadores e, portanto, envolvidos nos processos de 
seleção, revisão e avaliação. 

Nosso cronograma prevê ainda a revisão dos trabalhos, pelos alunos, entre 22 e 28 de agosto.  

Ainda temos várias etapas a serem vencidas nesta, como em edições futuras, mas esta  
Comissão vem antecipar seu sincero agradecimento a toda comunidade científica da UFSM, 
por construir, mais uma vez, a maior de todas a JAIs. 

Comissão Organizadora 26ª JAI 
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Avaliação de TrabalhosAvaliação de TrabalhosAvaliação de TrabalhosAvaliação de Trabalhos    
 

Nesta 26ª JAI foram implantadas fichas de avaliação diferenciadas para 

cada um dos sub-eventos, respeitando as particularidades de cada área. 

Evidentemente isto exigiu uma dinâmica precisa e ágil, tanto na 

construção do material de avaliação, quanto Na distribuição do material, de seu 

recolhimento e aplicação. 

Cada professor possuía uma pasta contendo os cartões de avaliação dos 

alunos que deveria avaliar, onde constavam dados do aluno e o número do 

painel ou da sala onde ele se encontrava, além das respectivas fichas de 

avaliação, às quais, este ano, deveriam obedecer à escolha do aluno no 

momento da inscrição, ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO ou PÓS-GRADUAÇÃO. 

Veja o quadro de avaliações de IC e sua evolução 2010/2011: 

 

 

       Imagem 173 - Fonte:  Arquivo Setorial - CIC/PRPGP                      

 

 

 

 

 

 

 Salão de IC
2010 2011

OCORRÊNCIA NÚMERO % NÚMERO %
75 13 0,7 29 1,47
70 a 74 64 3,47 58 2,95
60 a 69 842 45,68 897 45,69
50 a 59 516 27,99 565 28,78
40 a 49 174 9,44 155 7,89
05 a 39 109 5,91 117 5,96
Abaixo de 5 7 0,37 5 0,25
Ausentes 105 5,69 107 5,45
Não localizados 13 0,7 30 1,52

1.843 1963
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O Centro de Processamento de Dados implantou, em 2011, a certificação 

digital aos certificados da JAI, dando segurança e confiabilidade ao documento: 

 

 
           Imagem 174 - Fonte:  Arquivo Setorial - CIC/PRPGP                      

 

O Professor Alessandro Dal’Col Lúcio, no documento Indicadores de 

Iniciação Científica -2011, aponta os seguintes pontos positivos para a 26ª JAI: 

 

 

             Imagem 175 - Fonte:  Arquivo Setorial - CIC/PRPGP                      
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Ainda em 2011 o Prêmio 40 Melhores concedia, além do certificado 

normal, ao qual todos têm direito, também o certificado da premiação. Porém, 

a participação como representante da UFSM na JNIC/SBPC, somente se 

confirmaria, no próximo ano, mediante confirmação de vínculo acadêmico do 

aluno. Assim, quase sempre o número de efetivos integrantes da delegação era 

inferior ao número de premiados. 

Em 2012, foram 29 os alunos que participaram da 23ª Reunião Anual da 

SPBC,em São Luiz – MA. Lembrando que estes alunos forma premiados na 26ª 

JAI, em 2011. 

 

 

 
       Imagem 176 - Fonte:  Arquivo Setorial - CIC/PRPGP                      

  

Relatório 40 Melhores JNIC/SBPC SÃO LUIZ - 2012

26ª JAI

Apresentador Curso

ANA LUIZA PINTO ALVES                                                           Geografia - Bacharelado                                                   

ANDREIA LEMOS AMORIM                                                            Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento        

ANGELICA RAMOS                                                                  Ciências Biológicas - Núcleo Comum                              

CAMILA FLECK DOS SANTOS                                                         Pedagogia - Licenciatura Plena Noturno                            

CICERO ORTIGARA                                                                 Agronomia/CESNORS/FW                                               

CLAUDIA BALZAN                                                                  Medicina Veterinária                                                             

DANIELE BARBOSA DA COSTA                                                        Engenharia Florestal                                                        

DENISE ROSSATO QUATRIN                                                          Administração - Noturno                                                  

DIEGO POCZWARDOWSKI LEONARCZYK                                                  Curso de Engenharia Florestal/CESNORS/FW                 

FERNANDO DOBRACHINSKI                                                           Farmácia                                                                                    

GABRIEL FERNANDO FRELING                                                        Medicina Veterinária                                                            

GUILHERME TREVISAN DOS SANTOS                                                   Engenharia Civil                                                                 

GUILLIERME CHERVENSKI FIGUEIRA                                                  Medicina                                                                                    

ISADORA PEREIRA DA SILVEIRA                                                     Medicina Veterinária                                                              

JEFERSON FRAYTAG                                                                Engenharia Elétrica                                                           

JOÍSE DE BRUM BERTAZZO                                                          Educação Especial - Licenciatura Plena                          

LARISSA LONGHI CAMARGO                                                          Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo     

LAURA DE ANDRADE SOUZA                                                          Química - Bacharelado                                                     

LETICIA DOS SANTOS PETRY                                                        Medicina Veterinária                                                

LIZIANE RACHEL DA SILVA WOVST                                                   Medicina Veterinária                                                             

MARCELE DA SILVA DO NASCIMENTO                                                  Licenciatura em Teatro                                                      

MARIANE ROTTA                                                                   Farmácia                                                                                 

MAURÍCIO MARTINI                                                                Arquitetura e Urbanismo                                                  

MAYARA CALEGARO FERRARI                                                         Farmácia                                                                                   

NATALIA MADALENA BOELTER                                                        Engenharia Mecânica                                                            

PATRÍCIA LUIZ VARASCHINI                                                        Curso Superior de Tecnologia em Rede de Computadores

RAQUEL SCHMATZ                                                                  Agronomia                                                                             
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...e o vento levou!...e o vento levou!...e o vento levou!...e o vento levou!    
 

Eu sempre fui centralizador. Ainda hoje eu luto muito contra este terrível 

defeito. O Carlos, com quem eu trabalho, sabe bem o que estou dizendo. Mas às 

vezes este defeito vira virtude, em outras, não faz a menor diferença.  

Lá em 2011 fazíamos os painéis da JAI no CEFD, nos Ginásios Didáticos. O 

evento começaria na segunda-feira. Era sexta de tarde e as cadeiras e mesas que 

eu havia pedido para o Cláudio (mudanças) não haviam sido entregues ainda. 

Nós estávamos arrumando tudo o que poderia ser arrumado, os bolsistas e eu. 

Ou fazíamos sexta de tarde ou segunda de manhã. Optei pela sexta de tarde. 

Fizemos um corredor de pirâmides de 2x2, desde a calçada até a entrada dos 

Ginásios, e colocamos faixas de TNT para lá e para cá, cartazes colados aqui e ali, 

faixas de recepção, enfim… tudo para deixar legal a entrada do evento. 

Nada das cadeiras e mesas. Mas o que estava me deixando mais nervoso 

é que a empresa ganhadora da licitação para montagem dos painéis para 

exposição dos banners era, não lembro de onde… e havia avisado que colocaria 

os painéis na segunda pela manhã. Segunda pela manhã? Lembram que o evento 

tinha a abertura de manhã, e começava com os banners a partir das 13 horas? 

Mas que fosse. Eles não seriam loucos de não virem! Falei com o Cláudio por 

telefone e ele disse que estavam levando as cadeiras e mesas. Bem, segunda de 

manhã, enquanto a empresa monta os painéis, nós montamos a secretaria com 

as mesas e cadeiras, pensei eu. Tudo vai dar certo! 

Naquela mesma noite eu não conseguia dormir. Comecei a ouvir o vento 

soprar. Saí na sacada e senti o cheiro da chuva que não devia tardar. Eram quase 

3 horas da manhã. Botei uma bermuda e uma camiseta e saí de chinelos mesmo. 

Peguei o carro e fui para o Ginásio. Eu morava a três minutos de carro. Quando 

cheguei vi que as mesas e as cadeiras estavam todas ali. Que bom. Só que 

estavam no tempo. No lado de fora do Ginásio e sequer embaixo das pirâmides. 

30 mesas e 50 cadeiras, se não me engano. Levei mais de uma hora para colocar 

tudo em lugar seguro, onde não molhariam, e voltei para casa. Centralizei o 

serviço. Antes de entrar no carro dei uma olhada no que havíamos feito, depois 

para o céu escuro de nuvens de chuva. Não havia o que fazer. 

Na segunda-feira, após a chuvarada do final de semana, tive que pedir 

para os bolsistas refazerem tudo o que havíamos feito. Não tinha um TNT ou 
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cartaz no lugar. Tudo havia sido molhado, rasgado ou estragado pela chuva e 

pelo vento. Isso não era problema.  

Mas e cadê a empresa com os painéis? Liguei para o DEMAPA 

(Departamento de Material e Patrimônio), que nada podia fazer. A empresa não 

atenderia o serviço. Deixei o pessoal arrumando os estragos da chuva e fui para 

a Reitoria. Falei com o Professor Alessandro (Coordenador) e com o Professor 

Helio (Pró-Reitor) e descemos para o Gabinete do Reitor. O Professor Dalvan José 

Reinert (Vice-Reitor) nos recebeu. Foi ele quem falou com o DCF (Departamento 

de Contabilidade e Finanças) e com o DEMAPA, na tentativa de encontrar uma 

solução. Dispensa de licitação, recursos de projetos, enfim, o que faríamos?  No 

gabinete do Vice-Reitor, liguei para os poucos possíveis fornecedores de 

materiais para eventos, aqui de Santa Maria, mas nenhum tinha porta-banners 

em condições de atender nossa demanda. Restava apenas uma empresa para 

quem eu poderia ligar. Liguei para o proprietário, sob os olhares do Prof. Dalvan 

e do Prof. Alessandro. Se eles não resolvessem, não sei o que faríamos.  

Precisávamos de  rapidez na montagem, e não estávamos em condição de fazer 

nenhuma exigência.  

Abri a conversa  dizendo: 

- Precisamos de um grande favor!  

Enfim, eles tinham os porta-banners e aceitaram fazer o serviço, mas 

pediram ajuda na montagem. Todos os bolsistas que estavam conosco naquela 

manhã, meninos e meninas (Fotografias 53 e 54), se juntaram aos poucos 

funcionários que a empresa tinha disponível naquele momento e juntos 

montamos os painéis. Descentralizei o serviço.  

Os alunos apresentadores estavam chegando para a colocação de seus 

banners, às 12 horas, e nós estávamos montando os painéis. Eles não entendiam 

o que estava acontecendo. Eu estava profundamente envergonhado.  

Naquele ano nos reconhecemos enquanto equipe de trabalho: parceria, 

cumplicidade, comprometimento; e enquanto instituição: responsabilidade, 

eficiência e coragem. 
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 Fotografia 53 - Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fotografia 54 - Fonte: Acervo pessoal  
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27ª JAI 
2012 
22 a 26 de outubro 

27ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
2.937 trabalhos 

Anais: Arquivo virtual na WEB 

Tema: “Tecendo redes de conhecimento” 

 

 
Imagem 177- Fonte: CIC/PRPGP 

 

A 26ª Jornada Acadêmica Integrada realizada em 2012 foi realizada como 

um evento consolidado. Nos anos 2010 e 2011 foram realizadas várias 

alterações, que corrigiram alguns problemas estruturais e propuseram 

inovações importantes, já referidas aqui. 

Porém ainda buscávamos uma solução melhor para os resumos. 

Novamente a CIC/PRPGP precisou alterar o formato do arquivo. 

A 26ª JAI ainda aconteceu nos Ginásios Didáticos do CEFD (painéis) e nos 

Centro de Ensino (orais). Pela primeira vez a JAI aconteceria em cinco dias, de 

segunda até sexta-feira. 

Mais uma vez os Programas de Pós-graduação tiveram participação 

importante na construção dos módulos orais e as unidades de ensino na 

realização de seus eventos individuais.  
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Tecendo redes de conhecimentoTecendo redes de conhecimentoTecendo redes de conhecimentoTecendo redes de conhecimento    
 

A ideia de interação entre as diferentes áreas do conhecimento foi o 

desafio proposto pelo tema de 2012. Neste ano a Comissão Organizadora contou 

com a AGERP, Agência de Relações Públicas do Centro de Ciências Sociais e 

Humanas, liderados pela Professora Elisangela Carlosso Mortari. A Professora 

liderou um grupo de alunos competentes, cuja cobertura foi definitiva para o 

sucesso daquela edição. A FACOS continuou atuando como nos anos  anteriores, 

desta vez com a liderança do Professor Janderle Rabaiolli. 

 

 
Imagem 178- Fonte: CIC/PRPGP 

 

 

Em 2012 ainda procurávamos solução para os resumos. A janela java com 

resumo estruturado usado em 2010, ou a janela Java com resumo expandido 

usado em 2011, não atendiam plenamente as nossas expectativas. Então 

mudamos novamente. Pela primeira vez solicitamos aos alunos que 

submetessem arquivos expandidos, no formado PDF. Este formado, além de 

produzir documentos leves em seu tamanho digital, possuía a capacidade de ser 

seguro, preservando literalmente o arquivo no formato enviado ao sistema. 

Também na 27ª JAI alteramos o sistema para permitir que os alunos 

pudessem realizar mais de uma inscrição. Ou seja, eles poderiam apresentar 

mais de um trabalho no evento. Para isso foram criados módulos de inscrição 

para cada um dos sub-eventos, e estabelecidas as restrições de acesso. Por 

exemplo, alunos de graduação não poderiam realizar inscrição no Módulo de 

Pós-graduação, entre outras de mesma característica. O documento da Imgem 

179 foi publicado no sítio virtual do evento: 
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Imagem 179- Fonte: Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 
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Inscrições de TrabalhosInscrições de TrabalhosInscrições de TrabalhosInscrições de Trabalhos    
 

Os números obtidos nas inscrições de 2012 foram um pouco menores que 

em 2011. Podemos creditar à mudança no procedimento de envio de resumos, 

e até mesmo à eventuais dificuldades técnicas encontradas pelos alunos ao fazer 

sua inscrição. Veja os números da 27ª JAI: 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Imagem 180- Fonte: CIC/PRPGP 

 

 

 

 
          Imagem 181- Fonte: CIC/PRPGP 

 

  

Inscrições

Excluídos Não Aprovados Aprovados TOTAL

Extensão Conta 10 5 368 383

Mostra de Ensino 9 5 260 274

Salão de Pós-Graduação 14 2 330 346

Salão de Iniciação Científica 58 34 1842 1934

Totais 91 46 2800 2937
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Apresentações de TrabalhosApresentações de TrabalhosApresentações de TrabalhosApresentações de Trabalhos    
 

Em 2012 a CIC/PRPGP também contou com os Programas de Pós-

graduação, e com as Pró-reitorias de Graduação e de Extensão para estruturar 

atividades paralelas às formais apresentações em painéis. 

As Pró-reitorias de Graduação e Extensão promoveram palestras e mesas 

redondas e a CIC/PRPGP coordenou a relização dos módulos orais, os quais 

contaram invariavelmente com a presença de palestrantes externos, abrindo 

aqueles módulos, precedidos de apresentações de alunos.  

A escolha destes trabalhos, como nos anos anteriores, era feita pelos 

Programas de Pós-graduação. A escolha não obedecia critérios de mérito, mas 

sim de afinidade temática com a atividade onde seria inserido. Foram escolhidos 

438 trabalhos que apresentaram em 80 módulos distintos. 

 

 
Fotografia 55 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Após os processos de seleção e revisão e o natural ajuste de pendências, 

2.850 alunos apresentaram seus trabalhos na forma de painel, no Ginásio 

Didático do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. 



202 

 
Fotografia 56 - Fonte: Acervo CIC/PRPGP 

 

Para estas apresentações, foram instalados 600 stands para exposição dos 

banners, e novamente contratou-se uma empresa de climatização de ambientes, 

para amenizar o calor do Ginásio (na foto acima, ao fundo, vê-se os 

climatizadores borrifando umidade no ar). 

Pela experiência adquirida nos anos anteriores, neste ano a CIC/PRPGP 

instalou novamente a pirâmides de lona na parte externa dos Ginásios, onde os 

procedimentos de entrega de crachás, frequência de ouvintes e informações 

diversas foram prestados. 

A utilização do espaço do Ginásio 1 do CEFD viabilizou a Mostra de Ensino, 

o Fórum de Extensão e o Salão de Pós-graduação, os quais foram apresentados 

exclusivamente naquele local, ficando o Ginásio 2 apenas para os trabalhos de 

Iniciação Científica. 
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Fotografia 57 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

 
Fotografia 58 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Avaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhos    
 

O procedimento adotado em 2012 foi similar aos anos anteriores. 

Novamente montamos as pastas individuais por professor, contendo os cartões 

de avaliação dos alunos e as fichas com as perguntas. Cada sub-evento 

possuindo sua ficha individual. 

 

 
Fotografia 59 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

O trabalho realizado pela equipe de bolsistas e servidores da Pró-reitoria 

de Pós-graduação e Pesquisa e a efetiva atuação dos Gabinetes de Projetos 

continuaram resolvendo todos os persistentes problemas com ausência de 

avaliadores. Este recorrente problema ainda não tinha uma solução efetiva, 

naqueles anos. 

A escolha dos 40 Melhores, eventualmente, podia gerar uma listagem um 

pouco maior, por empates, ou ajustes, até porque esta lista ficaria abaixo de 40 

no ano seguinte, tendo em vista as formaturas, abandonos e outras formas de 

evasão. 
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  Imagem 182 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Outra rotina adotada em 2012 foi o controle de frequência. Os banners 

eram visitados duas vezes por turno, no começo e no final do período destinado 

à avaliação. Este trabalho era realizado pela Comissão Executiva do evento. 

Relatório 40 Melhores JNIC/SBPC RECIFE - 2013

27ª JAI

APRESENTADOR CURSO

ALEX NEGRINI                                                                    Agronomia/CeSNORS/FW                                     

ANA CAROLINA BIACCHI BRUST                                                      Ciências Biológicas - Bacharelado                               

ANELISE SCHAURICH DOS SANTOS                                                    Psicologia                                                                 

BRUNO DEPRA                                                                     Curso Superior de Tecnologia de Geoprocessamento    

BRUNO VIDALETTI BRUM                                                            Meteorologia - Bacharelado                                            

CAROLINE MATOS ROMIO                                                            Psicologia                                                                     

CAROLINI ILHA DI FRANCANI                                                       Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental            

CIBELE DOS SANTOS WITT                                                          Psicologia                                                            

CRISLAINE SARTORI SUZANA                                                        Agronomia/CeSNORS/FW                                         

CYRO PRATO NETO Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica       

DIEISON MARCONI PEREIRA                                                         Comunicação Social - Hab. Jornalismo/CeSNORS/FW            

ELCI GUBIANI                                                                    Agronomia                                                                

ELIAS SILVEIRA RIZZI                                                            Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental          

ELIZANDRO RICARDO KLUGE                                                         Agronomia/CeSNORS/FW                                        

FABIO AUGUSTO REIS SAN MARTIN                                                   Educação Física

FABRÍCIO LEÃO CORRÊA                                                            Artes Cênicas - Interpretação Teatral              

GABRIELA SEVERO FAGUNDES PEREIRA                                                Licenciatura em educação especial - Noturno                 

GUILHERME FERREIRA DA LUZ Zootecnia                                                                        

JÉSER DE SOUZA MEDEIROS                                                         Engenharia Civil                                                             

JÉSSICA STOBIENIA GONÇALVES                                                     Meteorologia - Bacharelado                                      

LAMARCK RIBAS HEINSCH                                                           Ciência da Computação - Bacharelado                         

LEONARDO BERGONCI                                                               Artes Cênicas - Interpretação Teatral             

LUCIANA VALENTIM SIQUEIRA                                                       Zootecnia                                        

MACKLINI DALLA NORA                                                             Engenharia Mecânica                                              

MAGALI FILHEIRO                                                                 Terapia Ocupacional                                               

MARILIA DALENOGARE DO CARMO                                                     Comunicação Social - Hab. Jornalismo/CeSNORS/FW       

MATEUS NEGRINI                                                                  Zootecnia                                                                

MAURICIO ILHA DE OLIVEIRA                                                       Meteorologia - Bacharelado                                        

MONICA VOSS                                                                     Curso Superior de Tecnologia em Alimentos                   

NATHIELE BERGER ALMEIDA                                                         Psicologia                                                                 

PAULA BATISTELLA GATTO                                                          Agronomia                                                       

RENATA DE MOURA BUBADUÉ                                                         enfermagem                                             

RODOLFO VAGNER XAUBET                                                           Medicina                                                                

SARA ELISA KOEFENDER                                                            Medicina                                                            

SIMONE STEFANELLO                                                               Medicina Veterinária                                       

SOFIA LAURA ROHDE                                                               Medicina                                                                         

SUELEN OSORIO HECK                                                              Farmácia                                                                         

TALITA BROMBILLA                                                                Medicina Veterinária                                                  

TATIANA PALMA GUERCHE                                                           Artes Visuais - Lic. Plena em Desenho e Plástica            

THIAGO GUEDES DA LUZ MARTINS                                                    Engenharia Elétrica                                                   

VAGNER LUIS FERRARI MARTINS                                                     Medicina Veterinária                                                        

VINICIUS POZZOBON BORIN                                                         Engenharia Elétrica                                                     
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Fotografia 60 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

       
   Fotografia 61 –  Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM -         Fotografia 62 – Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM - 

   Departamento de Arquivo Geral                                           Departamento de Arquivo Geral  
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DivulgaçãoDivulgaçãoDivulgaçãoDivulgação    
 

O trabalho realizado pela AGERP e pela FACOS em 2012 mereceu todos os 

elogios feitos pela administração e pela comunidade científica e acadêmica. 

Cada agência em sua área de atuação promoveram ações que levaram a JAI até 

o aluno com uma linguagem de fácil compreensão e com extrema qualidade na 

comunicação.  

A AGERP produziu spots, pequenas chamadas, para a Rádio Universidade 

e para a TB Campus, além de textos para divulgação em mídia gratuíta no Jornal 

Diário de Santa Maria, à época, do Grupo RBS.  

O material gráfico foi mais uma vez produzido pela FACOS e impresso na 

Imprensa Universitária.  

 

 
Imagem 183 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 

 
                                                                               Imagem 184 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Na Imagens 183 e 184, o flyer, frente e verso. 

Abaixo, na Imagem 185, os horários de ônibus, frente e verso 

 

       
       Imagem 185 – Fonte: CIC/PRPGP 
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O out-door na forma gráfica (Imagem 186). 

 

 
    Imagem 186 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

O out-door na forma prática (Imagem 187). 

 

 
          Imagem 187 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Faixa de bem-vindos (Imagem 188). 

 

 
                               Imagem 188 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Newsletter (Imagem 189). 

 

 
                                                Imagem 189 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Reportagem veiculada no Jornal Diário de Santa Maria, dia 22 de outubro 

de 2012, sobre a 27ª JAI, na Imagem 190. 

 

 
Imagem 190 – Fonte: Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 

 

A Coordenadoria de Iniciação Científica partia para o último ano daquela 

gestão com a convicção de muitos passos haviam sido dados, e alguns ainda 

poderiam ser dados em 2013. A JAI era um desafio permanente, que a cada ano 

se apresentava com uma novidade, com uma nova expectativa, mas sempre com 

a certeza de que o trabalho estava valendo à pena. 
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DepoimentoDepoimentoDepoimentoDepoimento    
 

“Entrei na Universidade Federal de Santa Maria em 2009 e de imediato consegui 

ser bolsista da Coordenação de Iniciação Científica. Minha primeira JAI como bolsista foi a 

23ª. Inicialmente só realizava tarefas básicas e simples, como imprimir a programação, 

inserir informações e notícias no site da jornada e atender telefone. 

A jornada começa a ser organizada normalmente em março, nessa etapa ficava 

apenas de suporte do telefone, já que no setor da CIC as ligações são constantes. Sempre 

observei o processo do Arion, a lógica do seu pensamento e rotina. Busquei sempre ficar à 

disposição para qualquer tarefa, nunca me neguei de fazer nada. 

Assim que a jornada está programada começa o processo da seleção da equipe de 

trabalho. Nas primeiras JAIs que participei existiam dois momentos a ser observado: Pré 

evento e Evento. No pré evento existiam três equipes de bolsistas, uma responsável pela 

entrega dos Crachás dos ouvintes, outra responsável pela montagem e organização das 

pastas das avaliações por turno de apresentação e professor e uma equipe operacional, 

para auxiliar o Arion a construir a infraestrutura do evento.  

Eu sempre tentei ser coringa para o Arion, fazia o papel de quem faltasse ou dava 

suporte na equipe que estava mais sobrecarregada. Demorou pelo menos 3 jornadas para 

começar a entender o processo como um todo. A jornada não é simples para ser 

organizada, é um evento que recebe centenas de estudantes da região central e Brasil, 

portanto a logística tem que ser muito bem pensada. Alguns problemas sempre irão surgir;  

Falando em problema operacional, acredito que em 2011 tivemos a maior dor de 

cabeça. Montamos os porta banners no dia da abertura do evento, três horas antes do 

evento começar para ser mais exato. Aquela manhã passou rápida mas nesse episódio, 

acredito eu, ficou exposto os bolsistas que vestiram a camiseta do evento. Claro sempre 

teve uma “galera de fé”, que nunca deixou na mão.  

No total são onze jornadas como bolsista, iniciei na jornada do CEFD e finalizei no 

centro de convenções. Acredito que aprendi muito com a jornada, principalmente a lidar 

com pessoas. Ano que vem finalizo meu doutorado e dos momentos que levo da 

universidade, certamente a jornada será o momento pelo qual sentirei mais saudade. Levo 

da jornada muito aprendizado, levo da jornada muito companheirismo muita parceria e 

muita alegria. Sou grato pela oportunidade dada pelo Arion e pelo professor Alessandro. 

Quem me conhece sabe a mudança que tive em onze anos e, certamente os momentos 

vividos na CIC contribuíram para minha evolução como pessoa. Sentirei saudade do “Bom 

dia Bicho vamos tomar um café” ou “Bora quebrar um galho pro teu velho” ou “Vamo 

Glauco vamo agilizar”. Obrigado Arion, sabe que através da jornada aprendi a te respeitar 

e a te chamar de amigo, conte sempre comigo.” 

 

Glauco de Oliveira Rodrigues – Doutorando em Administração (Bolsista da 

CIC/PRPGP de 2009 a 2014) Atuou em todas as JAIs de 2009 a 2019.  
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28ª JAI 
2013 
14 a 18 de outubro 

28ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
2.838 trabalhos 

Anais: Arquivo virtual na WEB 

Tema: “O que o conhecimento faz por você? Faz aprofundar. Faz ir além. Faz 
movimentar. Faz Propagar” 

 

 
                                              Imagem 191 – Fonte: CIC/PRPGP  

 

Para a apresentação desta edição vamos trazer um quadro comparativo 

entre os anos 2010 e 2013. Aqui se encerram os primeiros quatro anos da gestão 

CIC/PRPGP sobre o evento. 

As mudanças não param, as melhorias no sistema continuam, o número 

de inscritos não para de aumentar, a JAI não para de crescer. 

 

 
                                              Imagem 192 – Fonte: CIC/PRPGP 
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“O que o conhe“O que o conhe“O que o conhe“O que o conhecimento faz por você? Faz cimento faz por você? Faz cimento faz por você? Faz cimento faz por você? Faz 

aprofundar. Faz ir além. Faz movimentar. aprofundar. Faz ir além. Faz movimentar. aprofundar. Faz ir além. Faz movimentar. aprofundar. Faz ir além. Faz movimentar. 

Faz Propagar”Faz Propagar”Faz Propagar”Faz Propagar”    
 

A JAI estava mudada. Não estava pronta, mas naquele momento 

desfrutávamos do coroamento de quatro anos de trabalho com foco no evento. 

A criação da Coordenadoria de Iniciação Científica em 2010, permitiu que o olhar 

da PRPGP sobre a JAI fosse efetivo, permanente e, por isso, transformador. 

O tema desse ano refletia esse sentimento, de ir além, de transcender, de 

realizar. 

A programação de abertura, além da Palestra de Ronaldo Mota, previa o 

lançamento da Revista Arco: 

 
CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 28ª JAI 
Dia: 14 de outubro de 2013 
Local: Auditório Flávio Miguel Schneider - CCR 
Horário: 8:30 horas 

  
Palestra de abertura da 28ª JAI 
Horário: 9:00 horas 
Palestrante: Dr. Ronaldo Mota 
Título: EDUCAÇÃO, NOVAS TECNOLOGIAS E DESAFIOS ATUAIS DO ENSINO SUPERIOR 
 

 
Imagem 193 – Fonte: CIC/PRPGP  
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A Programação geral da 28ª Jornada Acadêmica Integrada: 

 

 

                 Imagem 194 – Fonte: CIC/PRPGP 

14/out 15/out 16/out 17/out 18/out

Segunda-feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-feira

Prédios 42 e 44                     
CCR

Cerimônia de Abertura                                                                     
Auditório Flávio Miguel Schneider      

(09:00)

Módulos Temáticos              
Apresentações Orais                          

(08:15 / 11:35 )

Módulos Temáticos              
Apresentações Orais                          

(08:15 / 11:35 )

Módulos Temáticos              
Apresentações Orais                          

(08:15 / 11:35 )

Módulos 
Temáticos              

Apresentações 
Orais                          

(08:15 / 11:35 )

Prédio 67 - Ao 
lado da FATEC

 

II Seminário 
Internacional de 

Diálogos Interculturais, 
Brasil e Países de 

Língua Alemã                      
Credenciamento                             
(08:00 / 12:00)                       

II Seminário Internacional 
de Diálogos 

Interculturais, Brasil e 
Países de Língua Alemã                           

Minicursos 1, 2, 3 e 4                                      
(08:00 / 12:00)                       

II Seminário 
Internacional de 

Diálogos Interculturais, 
Brasil e Países de 

Língua Alemã                           
Minicursos 1, 2, 3 e 4                                      

(08:00 / 12:00)

Prédio 74 C - 
CCSH

 

II Seminário 
Internacional de 

Educação Indígena: 
Superando a 
Invisibilidade                                                                          

II Seminário Internacional 
de Educação Indígena: 

Superando a 
Invisibilidade                                                                          

II Seminário 
Internacional de 

Educação Indígena: 
Superando a 
Invisibilidade                                                                         

II Seminário 
Internacional de 

Educação 
Indígena: 

Superando a 
Invisibilidade                                                                          

Prédio 74 C - 
CCSH

Seminário "Integrando 
Pesquisa, Extensão e 
Prática Profissional: 

Desafios à Psicologia

Seminário "Integrando 
Pesquisa, Extensão e 
Prática Profissional: 

Desafios à Psicologia

V Seminário 
Internacional de 

Pesquisa em 
Comunicação

I Colóquio 
Internacional do 

Grupo de 
Pesquisa 

Comunicação, 
identidades e 

fronteiras - Mídia, 

Prédio 74 C - 
CCSH

Semana Acadêmica 
Integrada - Cursos de 
Ciências Contábeis e 

Administração

Ginásio 
Plivalente - 
Centro de 
Eventos - 

Campus UFSM

Apresentações em banners                                     
28º Salão de Iniciação Científica            

4º Salão de Pós-Graduação                     

5ª Mostra de Ensino                                 

6º Fórum Extensão Conta                   

CESNORS / CAFW / UDESM            
Externos                                           

Apresentações em 
banners                                     

28º Salão de Iniciação 
Científ ica            4º Salão 

de Pós-Graduação                     

5ª Mostra de Ensino                                 

6º Fórum Extensão Conta                                             

Apresentações em 
banners                                                                 

28º Salão de Iniciação 
Científ ica            4º Salão de 

Pós-Graduação                     
5ª Mostra de Ensino                                 

6º  Fórum Extensão Conta               

Apresentações em 
banners                                                                

28º Salão de Iniciação 
Científ ica            4º Salão 

de Pós-Graduação                     
5ª Mostra de Ensino                                 

6º  Fórum Extensão Conta               

Apresentações 
em banners                                                                  
28º Salão de 

Iniciação Científ ica            
4º Salão de Pós-

Graduação                     
5ª Mostra de Ensino                                 

Prédio 67 - Ao 
lado da FATEC

 

II Seminário 
Internacional de 

Diálogos Interculturais, 
Brasil e Países de 

Língua Alemã                      
Conferência (14:00 / 15:30), 

Mesa-redonda 1 (16:00 / 
18:00), Apresentação 

II Seminário Internacional 
de Diálogos 

Interculturais, Brasil e 
Países de Língua Alemã                               
Mesa-redonda 2 (14:00 / 
16:00), Cinema Alemão e 
Literatura (18:00 / 20:00)                       

II Seminário 
Internacional de 

Diálogos Interculturais, 
Brasil e Países de 

Língua Alemã                               
Mesa-redonda 3 (14:00 / 
16:00), Conferência de 
Encerramento (16:30 / 

Prédio 74 C - 
CCSH

1ª Mostra Acadêmica do CCSH
1ª Mostra Acadêmica do 

CCSH

V Seminário 
Internacional de 

Pesquisa em 
Comunicação

V Seminário 
Internacional de 

Pesquisa em 
Comunicação

I Colóquio 
Internacional do 

Grupo de 
Pesquisa 

Comunicação, 
identidades e 

fronteiras - Mídia, 
globalização e 

Prédio 74 C - 
CCSH

Seminário "Integrando 
Pesquisa, Extensão e 
Prática Profissional: 

Desafios à Psicologia

Seminário "Integrando 
Pesquisa, Extensão e 
Prática Profissional: 

Desafios à Psicologia

Prédio 74 C - 
CCSH

Semana Acadêmica Integrada - 
Cursos de Ciências Contábeis 

e Administração

V Seminário 
Internacional de 

Pesquisa em 
Comunicação

Semana Acadêmica 
Integrada - Cursos de 
Ciências Contábeis e 

Administração

Semana Acadêmica 
Integrada - Cursos de 
Ciências Contábeis e 

Administração

Semana 
Acadêmica 
Integrada - 
Cursos de 
Ciências 

Contábeis e 
Administração

Prédio 74 C - 
CCSH

Humanidades, Educação e 
Conhecimento                         

Humanidades, Educação 
e Conhecimento                         

Humanidades, 
Educação e 

Conhecimento                         

Humanidades, 
Educação e 

Conhecimento                         

Ginásio 
Plivalente - 
Centro de 
Eventos - 

Campus UFSM

  

Apresentações em 
banners                                     

27º Salão de Iniciação 

Científica              3º Salão 

de Pós-Graduação                     

4ª Mostra de Ensino                                 

5º Fórum Extensão Conta                                             

CURSOS NOTURNOS                
(18:30 / 21:00)

  

Tarde

Noite

LocalTurno

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
28ª JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA

PROGRAMAÇÃO GERAL

Manhã
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Inscrições de TrabalhosInscrições de TrabalhosInscrições de TrabalhosInscrições de Trabalhos    
 

 

 
Imagem 195 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

No quadro acima, Imagem 195, vemos o total de inscritos por centro, por 

sub-evento, e o total de A (ausentes) e P (presentes). 

Abaixo, Imagem 196, temos o resumo comparativo dos últimos quatro 

anos: 

 

 
Imagem 196 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

 

 

 

A P T A P T A P T A P T A P T

CAL 11 89 100 3 20 23 2 26 28 4 31 35 20 166 186

CCS 9 257 266 9 59 68 2 40 42 2 65 67 22 421 443

CCNE 6 133 139 0 25 25 2 42 44 0 37 37 8 237 245

CCR 19 356 375 2 71 73 0 2 2 2 20 22 23 449 472

CCSH 20 186 206 7 81 88 4 34 38 1 55 56 32 356 388

CE 5 53 58 4 6 10 1 32 33 0 21 21 10 112 122

CEFD 1 24 25 0 11 11 2 17 19 2 25 27 5 77 82

CESNORS 15 180 195 0 5 5 5 28 33 0 37 37 20 250 270

CT 21 176 197 2 33 35 3 5 8 1 24 25 27 238 265

CAFW 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10 10

POLITÉCNICO 0 43 43 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 46 46

CTISM 2 22 24 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 22 25

EXTERNO 25 74 99 9 17 26 3 12 15 7 13 20 44 116 160

UDESM 7 25 32 0 0 0 0 2 2 1 8 9 8 35 43

TOTAIS 141 1627 1768 36 328 364 25 241 266 20 339 359 222 2535 2757

CENTRO
Iniciação Científica Pós-Graduação Ensino Extensão TOTAL

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

EXT 337 365 351 367 24 9 10 8 3 13 5 0 313 343 336 359

ENS 252 334 274 273 21 8 9 5 4 10 5 2 231 316 260 266

PG 351 368 346 371 53 6 14 7 0 6 2 0 317 353 330 364

IC 2.118 2.230 1.934 1.827 282 64 59 56 25 54 34 2 1.796 2.112 1.841 1768

T 3058 3297 2905 2838 380 87 92 76 32 83 46 4 2657 3124 2767 2757

APROVADOSINSCRITOS EXCLUÍDOS NÃO APROVADOS
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Acompanhando a evolução do número de inscritos da JAI desde o ano 

2000 (Imagem 197), vê-se que o evento tem uma linha ascendente regular até 

2005, quando então torna-se mais aguda. Percebe-se uma queda em 2009, 

tornando a subir em 2010 e 2011. Nova queda em 2012, estabilizando em 2013. 

 

 
          Imagem 197 – Fonte: CIC/PRPGP 

Estas quedas eventuais não são causadas por razões estruturais, de 

conceito ou de concepção de evento. Foram causadas por razões técnicas, 

operacionais e de comunicação. Ainda assim, e evento demonstra um 

crescimento regular, que poderá ser confirmado nos anos que seguirão. 

 

 
          Imagem 198 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 
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Na Imagem 198 vemos matéria publicada em jornal da cidade. 

Abaixo a grade comparativa das inscrições em Iniciação Científica, de 2010 

até 2013: 

 

 

Salão de Iniciação Científica 

Participações por Unidade de Ensino 

INSCRITOS OK 

 2010 2011 2012 2013 

CAL 89 121 114 100 

CCNE 229 217 170 139 

CCR 394 407 358 375 

CCS 248 281 277 266 

CCSH 163 215 183 206 

CE 81 70 56 58 

CEFD 37 46 29 25 

CESNORS 189 212 219 195 

CT 205 250 225 197 

CEMTEC 32 94 76 76 

UDESM 29 33 20 32 

REITORIA 2 7 0 0 

  1698 1.953 1727 1669 

             Imagem 199 – Fonte: CIC/PRPGP  



219 

Apresentação de trabalhosApresentação de trabalhosApresentação de trabalhosApresentação de trabalhos    
 

As apresentações Orais mais uma vez 

aconteceram nas salas dos Prédios 44 e 42 do 

Centro de Ciências Rurais. Foram escolhidos 486 

trabalhos que apresentaram em 81 módulos 

distintos. A dinâmica de construção dos módulos 

foi similar à dos últimos anos. As palestras, mesas-

redondas, e seminários promovidos pelas 

unidades, aconteceram em diversos lugares do 

Campus Sede. Os eventos paralelos, que nos 

próximos anos se chamarão eventos satélites, já 

eram uma realidade na JAI. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   Imagem 200 – Fonte: CIC/PRPGP 

 
Imagem 201 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Já os painéis foram apresentados no  Ginásio Polivalente do  Parque de 

Exposições , por questões de segurança. Este Ginásio, além de possuir o espaço 

físico necessário para a JAI, era também o local que possuía o alvará para 

funcionamento. Isso foi determinante para que a JAI saísse dos Ginásios do CEFD 

e viesse para o Centro de Eventos. 

 

 
Fotografia 63 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Montamos duas estruturas de recepção:  A direita da entrada, os bolsistas 

recebiam os alunos para informações, crachás e controle de frequência. A 

esquerda os servidores recebiam os professores para a distribuição das pastas 

de avaliação. 

 

  



221 

Na Fotografia 64, abaixo, em primeiro plano o ambiente dos alunos, e ao 

fundo, o dos professores. 

 

 
Fotografia 64 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

 
Fotografia 65 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Avaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhos    
 

O procedimento de avaliação continuava o mesmo em 2013. Havíamos 

encontrado uma forma que estava sendo eficiente até aquele momento. Nossa 

dificuldade não estava no procedimento, no processo, e sim na eventual 

ausência dos avaliadores. 

Se as pastas com a documentação (fichas de avaliação e cartões), seguidas 

do apoio da COPERVES na leitura dos cartões  e geração dos relatórios de 

avaliação estavam dando a resposta esperada, ainda não tínhamos nenhum 

controle sobre a presença dos avaliadores.  Esse era um problema crônico que 

trazia muito constrangimento para a equipe de trabalho. Os Gabinetes de 

Projetos, sempre engajados na realização do evento, pediam ajuda aos 

avaliadores presentes, para que substituíssem seu colega ausente. Nem sempre 

podíamos contar com essa ajuda. Em muitos casos, a Comissão Organizadora era 

chamada para evitar que os alunos ficassem sem avaliação. 

 

 
Fotografia 66 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Outro problema que precisava de solução era a permanência dos alunos, 

em exposição do banner, após avaliados. Para evitar o esvaziamento das seções 

adotamos o procedimento de controle de frequência dos apresentadores. Vejam 

que estes apresentadores já estariam com sua presença reconhecida pela 

avaliação realizada no cartão, porém, a CIC/PRPGP colocou o seguinte cartaz na 

entrada do Ginásio: 

 

 
            Imagem 202 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

Fazíamos um controle simples, percorrendo os banners naqueles horários 

pré-determinados, anotando o número dos banners vazios. Em poucos minutos 

dois bolsistas percorriam o Ginásio e nos traziam a lista dos ausentes. Mas 

tínhamos um evento educativo a realizar. A intenção não era negar o certificado 

aos alunos apressados, mas fazer com que eles quisessem ficar um pouco mais. 

Nunca demos consequência àquelas listagens, e aos poucos números que ali 

apareciam.  

A JAI ensinou muitos alunos sobre muitas coisas ao longo de muitos anos. 

Mas também ensinou àqueles que trabalhavam por ela. A capacidade de 

observação, e a atenção comprometida com as críticas que chegavam até a 

organização, foram alguns dos fatores que agregamos à nossa formação 

profissional trabalhando no evento. 
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Em 2013 foi lançada a Revista Arco. Eles estiveram conosco: 

 

 
Fotografia 67 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

A JAI, além de um ambiente de troca de conhecimentos e de informações, 

é também um ambiente de convívio onde são despertadas curiosidades, 

afinidades, amizades e parcerias. 

 

 
Fotografia 68 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Os 40 Melhores de 2013. Estes alunos estavam aptos a representar a 

UFSM na 66ª Reunião Anual da SBPC, em Rio Branco – AC, no ano de 2014. 

 

 
Imagem 203 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Anais e CertificadosAnais e CertificadosAnais e CertificadosAnais e Certificados    
 

As rotinas da CIC/PRPGP para a confecção de Certificados e Anais  estavam 

consolidadas em 2013. Após a geração dos arquivos de avaliação, era possível 

identificar os ausentes, gerando um outro relatório, apenas com aquelas 

ocorrências, e solicitando ao CPD que procedesse a alteração do status. Neste 

ano criamos o status “Sem direito à certificado”. Nos anos anteriores o status 

usado era de “não aprovado”, e isso, naturalmente trazia problemas de 

interpretação. O trabalho com os ouvintes ainda é físico, ou seja, o aluno precisa 

devolver o crachá para a comissão para que, oportunamente, seja feita a 

contagem dos carimbos de presença e gerado o relatório de exclusão. Essas 

ações serão melhoradas e otimizadas com o passar dos anos. 

 

 
Imagem 204 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Neste ano implantamos o sistema de troca de apresentador. Caso o aluno 

inscrito como apresentador tivesse algum problema que o impedisse de 

apresentar o trabalho, ele e o professor orientador poderiam designar um 

substituto, membro ou não da equipe de trabalho, para realizar a apresentação. 

Oportunamente, em data agendada pela CIC/PRPGP, o documento deveria ser 

entregue na CIC/PRPGP para que se procedessem as devidas alterações no 

sistema e a consequente emissão do certificado ao novo apresentador. 

Veja o Formulário  de Substituição de apresentador utilizado a partir de 

2013: 

 

 
                           Imagem 205 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 
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O Centro de Processamento de Dados (CPD) desenvolveu uma ferramenta 

que permitia que a substituição pudesse ser realizada com agilidade, passando 

o apresentador substituído para a função de co-autor do trabalho, o que lhe 

asseguraria a certificação de participação no evento. 

A CIC/PRPGP recebeu 75 solicitações de substituições de apresentadores. 

Nosso maior problema foi a legitimidade do documento apresentado. Exigíamos 

que o documento fosse assinado pelo orientador do trabalho e que tivesse o 

carimbo do mesmo, para que pudéssemos identificar a assinatura. Muitos alunos 

alegaram que o professor não tinha carimbo. Para 2014 precisaríamos corrigir 

esse problema. 

 

 
Imagem 206 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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DivulgaçãoDivulgaçãoDivulgaçãoDivulgação    
 

No ano de 2013 a Comissão Executora da 28ª JAI contou novamente com 

a colaboração do Curso de Comunicação Social do Centro de Ciências Sociais e 

Humanas. Esta colaboração deu-se através da FACOS Agência de propaganda e 

da AGERP. A ação foi coordenada pela Professora Juliana Petterman, sendo 

executada por alunos daquela Agência. 

Veja na Imagem 207 o crachá de controle de frequência para ouvintes na 

Campanha de 2013: 

 

    
     Imagem 207 – Fonte:  Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 

 

Na Imagem 208, o Cartaz de “Porta de Sala”, com o qual identificávamos 

as salas. Depois, na Imagem 209, a Camiseta Oficial 2013, com ênfase para o 

brasão da UFSM. 

Nas imagens 210 até 213, as quatro versões de cartazes produzidos para 

a 28ª JAI. 
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Imagem 208 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

 

 
                Imagem 209 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 
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Imagem 210 – Fonte:  Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 

 

 
Imagem 211 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 
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Imagem 212 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

 
Imagem 213 – Fonte:  Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 
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As imagens 214 e 215 trazem as faixas de divulgação usadas em 2013. 

 

 
Imagem 214 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

 

 
Imagem 215 – Fonte:  Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 

 

 

A Imagem 216 mostra o out-door da 28ª JAI, e na 217, o cartaz do evento, 

em 2013. 

 

 
Imagem 216 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

Neste ano de 2013, encerrou a gestão do Professor Felipe Müller na 

Reitoria da UFSM, e do Professor Alessandro Dal´Col Lúcio na Coordenadoria de 

Iniciação Científica e na Coordenação Geral da JAI. 
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Imagem 217 – Fonte:  Arquivo Setorial - CIC/PRPGP 

 

O trabalho do Professor Alessandro (Fotografia 69) está em cada letra e 

em cada número digitado neste trabalho, entre os anos de 2010 a 2013.  

 

 
            Fotografia 69- Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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29ª JAI 
2014 
20 a 24 de outubro 

29ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
2.838 trabalhos 

Anais: Arquivo virtual na WEB 

Tema: “A cada escolha, um novo percurso” 

 
 

 
                                               Imagem 218 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 
O ano de 2014 iniciava um novo ciclo na UFSM. Uma nova gestão assumia 

a Reitoria da instituição e com ela novos caminhos, novos percursos. 

O Professor Paulo Afonso Burmann assumia a Reitoria da UFSM, o 

Professor Paulo Renato Schneider foi indicado para Pró-Reitor de Pós-graduação 

e Pesquisa. 

O Professor Paulo Cesar Piquini, conceituado pesquisador do 

Departamento de Física do Centro de Ciências Naturais e Exatas, assumia a 

Coordenadoria de Iniciação Científica e a Coordenação Geral da Jornada 

Acadêmica. O Professor Piquini seria o Coordenador que por mais tempo ficaria 

à frente do evento. Até o final desta publicação seriam sete anos de muito 

trabalho e de muito sucesso com a CIC e com a JAI. 
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A cada escolha, um novo percursoA cada escolha, um novo percursoA cada escolha, um novo percursoA cada escolha, um novo percurso    
 

O tema escolhido para este ano conversava com a realidade política da 

UFSM. Estávamos todos em um momento de muita expectativa sobre os novos 

caminhos que a UFSM seguiria com a posse da nova administração. Não havia 

apenas um mudança na Reitoria, mas uma mudança no grupo político que 

assumia a gestão da instituição. “A cada escolha, um novo percurso”, mais que 

o tema da 24ª Jornada Acadêmica Integrada, foi uma decisão tomada pela 

comunidade universitária, docentes, técnicos administrativos e acadêmicos. 

 

 
Fotografia 70 - Fonte: Acervo CIC/PRPRP 

 

A despedida do Professor Felipe Müller  e a posse do Professor Paulo 

Afonso Burmann aconteceu no largo do Planetário (Fotografia 70), em cerimônia 

pública, presenciada por um número expressivo de pessoas. Paulo Bayard era o 

vice-Reitor, certeza de que a Pós-graduação e a pesquisa teriam prioridade na 

gestão. 
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Inscrições de trabalhosInscrições de trabalhosInscrições de trabalhosInscrições de trabalhos    
 

Também neste ano os bolsistas tinham a obrigatoriedade de inscrição. Os 

alunos bolsistas dos programas de iniciação científica e iniciação tecnológica  

PIBIC/CNPq; PIBIC-EM/CNPq; PIBITI/CNPq e  PROBIC/FAPERGS e 

PROBITI/FAPERGS, do período 2013/14 apresentaram trabalhos  no 29º Salão de 

Iniciação Científica, e/ou no 5º Salão de Pós-graduação (se pós-graduando) e/ou  

no 1º Salão de Empreendedorismo e Inovação. 

 

 
Fotografia 71 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

O 1º Salão de Empreendedorismo e Inovação foi uma ação em conjunto 

entre a CIC/PRPGP e a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, e 

pretendia abrir uma espaço para os projetos realizados na empresas incubadas 

da UFSM, mas tivemos apenas 30 (trinta) inscritos. O evento não se repetiu nos 

próximos anos.  
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Neste ano de 2014 os alunos bolsistas do programas de iniciação científica 

e iniciação tecnológica FIPE, FIT BIT, FIT BIT JR. , PROIC HUSM e PEIPSM no ano 

de 2013 e 2014, assim como os alunos bolsistas do Programa de Educação 

Tutorial da UFSM (PET) foram desobrigados  de apresentar trabalhos na 29ª 

Jornada Acadêmica Integrada, o que não implicou em redução nas inscrições, 

como veremos adiante. 

Os demais alunos bolsistas dos programas PIBID e PROLICEN, da Pró-

reitoria de Graduação e FIEX e PROEXT (um bolsista por programa/projeto), da 

Pró-reitoria de Extensão, permanecem com a obrigatoriedade da inscrição e 

apresentação de trabalhos, respectivamente, na 6ª Mostra de Ensino e no 7º 

Fórum Extensão Conta. 

 

 
Fotografia 72 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral  
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A partir de 2014, na 29ª JAI, os alunos da UFSM não precisaram mais pagar 

taxas de inscrições, quando inscritos com trabalhos, apenas os participantes 

ouvintes pagavam uma taxa de R$ 5,00 (cinco reais). Já os alunos de outras 

instituições passaram a pagar uma taxa de R$ 20,00 (vinte reais). Cada inscrito 

poderia apresentar apenas um trabalho por sub-evento. 

 

 
Fotografia 73 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral  

 

Em 2013 implantamos o sistema de troca de apresentador. Mas tínhamos 

um problema com o carimbo dos responsáveis pelo envio do documento. Muitos 

alunos procuravam a CIC/PRPGP alegando que seus professores não possuíam 

carimbo. Por esta razão adequamos o formulário e passamos a aceitar que ele 

fosse assinado pelo Coordenador do Curso do aluno. Ainda assim tivemos alguns 

problemas com algumas das solicitações.  Passamos a questionar seriamente a 

validade deste processo. Ainda precisávamos trabalhar melhor, entre alunos e 

professores, o comprometimento assumido ao realizar uma inscrição em um 

evento, independente dele ser gratuito. A ferramenta de substituição, criada 

para resolver os casos absolutamente imprevistos, por muitas vezes nos parecia 

atender outras situações. 
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Veja o Formulário de Substituição de apresentador utilizado em 2014: 

 
                                               Imagem 219 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

O procedimento, que deveria ser usado apenas em situações 

emergenciais, parecia estar sendo usado para resolver questões operacionais 

dentro dos grupos de pesquisa, ou para que o apresentador inscrito, caso 

bolsista, cumprisse a obrigatoriedade de inscrição, passando a função para outro 

através do formulário.  

A CIC/PRPGP manteve para 2014, a exigência de resumo expandido para 

o evento. Assim todos os trabalhos deveriam ter no máximo cinco páginas, com 

letra na fonte Time New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, formatação de 

folha A4 - Retrato. O arquivo deveria ser em PDF com no máximo 5 MB. Os 

trabalhos deveriam ter, obrigatoriamente, a composição de acordo com o sub-

evento: 
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• 29º Salão de Iniciação Científica: TÍTULO; AUTORES (identificar 

Apresentador, Orientador, Co-autores); INTRODUÇÃO (deve conter 

revisão bibliográfica e justificativa); OBJETIVOS; METODOLOGIA; 

RESULTADOS E DISCUSSÃO; CONCLUSÕES; REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS. 

 

 
Fotografia 74 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral  

 

• 5º Salão de Pós-graduação: TÍTULO; AUTORES (identificar Apresentador, 

Orientador, Co-autores); INTRODUÇÃO (deve conter revisão 

bibliográfica e justificativa); OBJETIVOS; METODOLOGIA; RESULTADOS E 

DISCUSSÃO; CONCLUSÕES; REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

• 7º Fórum Extensão Conta: TÍTULO; AUTORES (identificar Apresentador, 

Orientador, Co-autores); INTRODUÇÃO (deve conter revisão 

bibliográfica e justificativa); OBJETIVOS; REFERENCIAL TEÓRICO E 

METODOLOGIA; RESULTADOS ALCANÇADOS E PÚBLICO ENVOLVIDO; 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS; REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS. 
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Fotografia 75 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

• 6ª Mostra de Ensino: TÍTULO; AUTORES (identificar Apresentador, 

Orientador, Co-autores); ÁREA DO SUB-PROJETO (apenas para PIBID e 

PROLICEN); INTRODUÇÃO (deve conter justificativa, objetivos e/ou 

problema, local da realização do trabalho); REFERENCIAL TEÓRICO 

(breve apresentação da fundamentação teórica que orientou o 

trabalho); METODOLOGIA; RESULTADOS E DISCUSSÕES; CONCLUSÕES; 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

• 5º Salão de Pós-graduação: TÍTULO; AUTORES (identificar Apresentador, 

Orientador, Co-autores); INTRODUÇÃO (deve conter revisão 

bibliográfica e justificativa); OBJETIVOS; METODOLOGIA; RESULTADOS E 

DISCUSSÃO; CONCLUSÕES; REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

• 1º Salão de Empreendedorismo e Inovação: TÍTULO; AUTORES 

(identificar Apresentador, Orientador, Co-autores); INTRODUÇÃO (deve 

conter revisão em base de patentes e justificativa); OBJETIVOS; 

METODOLOGIA; RESULTADOS E DISCUSSÃO; CONCLUSÕES; 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
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Fotografia 76 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

A 29ª Jornada Acadêmica Integrada foi, mais uma vez, a maior de todas 

em número de inscrições. Veja o quadro comparativo abaixo: 

EXT = Fórum Extensão Conta 

ENS = Mostra de Ensino 

PG = Salão de Pós-graduação 

IC = Salão de Iniciação Científica 

EMP = Salão de Empreendedorismo 

 

 
Imagem 220 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 
 

2010 2011 2012 2013 2014

EXT 337 365 351 367 339

ENS 252 334 274 273 386

PG 351 368 346 371 414

IC 2.118 2.230 1.934 1.827 2140

EMP 0 0 0 0 32

T 3058 3297 2905 2838 3311

INSCRITOS
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Após o processo de seleção, e das naturais exclusões, restaram 3.139 para 

serem apresentados na 29ª JAI. 

 

 
Imagem 221 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

 
Imagem 222 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

  

2010 2011 2012 2013 2014
313 343 336 359 320

231 316 260 266 358

317 353 330 364 403

1.796 2.112 1.841 1768 2030

0 0 0 0 28

2657 3124 2767 2757 3139

APROVADOS

Aprovados 2010/2014

EXT ENS PG IC
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Apresentações de trabalhosApresentações de trabalhosApresentações de trabalhosApresentações de trabalhos    
 

O formato de apresentações aplicado em 2014 foi um divisor de águas no 

evento. Paulo Piquini propôs um evento que fosse modular, com as 

apresentações orais e em painel acontecendo próximas geograficamente. A ideia 

principal era aproximar as pessoas e poder identificá-las por sua área de atuação.  

A diferença principal estava no fato de que os trabalhos não seriam mais 

apresentados por sub-evento. Foi criada uma opção no sistema de inscrições 

onde o aluno escolhia o “módulo” onde desejava se inscrever. 

 

 
Fotografia 77 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Após a seleção, a CIC/PRPGP organizou as apresentações respeitando o 

módulo escolhido pelo apresentador. As apresentações foram então apenas 

divididas em oral e painel.  

Os painéis foram organizados, dentro do módulo, em ordem alfabética, 

para que, caso o apresentador tenha mais de um trabalho inscrito, estes estejam 

um ao lado do outro. 

Cumpre informar aqui que a CIC/PRPGP, já no primeiro ano de gestão, 

tentou passar para as Comissões de Pesquisa / Gabinetes de Projetos das 



246 

Unidades de Ensino, a responsabilidade pela organização dos módulos. O 

resultado do trabalho não atendeu nossas expectativas. O fato é que havia, como 

ainda hoje, muitas particularidades nas relações administrativas dentro das 

unidades. Assim, o funcionamento das Comissões de Pesquisa e dos Gabinetes 

de Projetos é diverso, seguindo as políticas estabelecidas em cada uma das 

unidades. O material que nos foi entregue não poderia ser aplicado, pois não 

possuía homogeneidade. Foi necessário uma árduo, e intempestivo retrabalho 

para dar formato único ao material enviado. 

 

 
Fotografia 78 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Ao final da programação o problema passou a ser onde fazer. A UFSM não 

possui um ambiente, ainda hoje, que permita que módulos orais e painéis, 

simultaneamente. 

Para resolver este problema foi contratada uma empresa que montou, 

dentro do Ginásio Polivalente, no Parque de Exposições da UFSM (hoje Centro 

de Eventos), sete salas, com aproximadamente 60 m2 cada uma. 

Cada sala possuía um retroprojetor, uma tela de projeção, uma mesa de 

apoio e cadeiras. A CIC instalou ainda em cada uma das salas um equipamento 

de som.  
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Nas salas aconteciam então as palestras, seguidas dos módulos de 

apresentação oral. No lado externo das paredes da sala, e em porta banners 

posicionados Próximos à ela, ficavam expostos os painéis inscritos naquele 

módulo. 

As avaliações de orais e painéis aconteciam em horários diferentes, ou 

seja, após as apresentações orais começavam as apresentações em painel. 

 

 
Fotografia 79 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

As apresentações de trabalhos foram compostas por módulos temáticos 

formados por um palestrante externo ou da UFSM, o qual palestrou por não mais 

que 30 minutos. Após a palestra aconteceram cinco apresentações de trabalho 

na forma oral, com no máximo 15 minutos cada uma. Após a palestra e as 

apresentações orais começa a avaliação de 30 trabalhos apresentados em modo 

banner, tarefa esta de responsabilidade dos professores orientadores dos 

apresentadores orais, e que deveria ser concluída em no máximo duas horas. 

Cada turno de trabalho foi composto de seis módulos temáticos. As 

apresentações aconteceram em três turnos distintos:  

Manhã – 08:00 às 12:00; Tarde: 13:00 às 17:00 e Noite: 18:00 às 22:00. 

Veja a programação nas imagens 223 e 224. 
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Imagem 223 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

 
                                                       Imagem 224 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

20/out 21/out 22/out 23/out 24/out
Segunda-feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-feira

MANHA 08:00 / 12:00
CERIMÔNIA DE 

ABERTURA

Ciências Agrárias 
(CCR / 

P0LITÉCNICO / 
CESNORS / CAFW)

Ciências Humanas / 
Ciências Socias 

Aplicadas / Lingüistica, 
Letras e Artes (CCSH  /  
CAL  /  CE / CESNORS / 

UDESSM)                 

Ciências da Saúde / 
Ciências Biológicas / 
Ciências Exatas e da 
Terra (CCS  /  CEFD / 
CESNORS / CCNE)

Engenharias / Ciências 
Exatas e da Terra              

( CCNE  /  CTISM  /  CT / 
CAFW)  Arquivologia

TARDE 13:00 / 17:00
Ciências Agrárias (CCR / 

P0LITÉCNICO / 
CESNORS / CAFW)

Ciências Agrárias 
(CCR / 

P0LITÉCNICO / 
CESNORS / CAFW)

Ciências Humanas / 
Ciências Socias 

Aplicadas / Lingüistica, 
Letras e Artes (CCSH  /  
CAL  /  CE / CESNORS / 

UDESSM)                 

Ciências da Saúde / 
Ciências Biológicas / 
Ciências Exatas e da 
Terra (CCS  /  CEFD / 
CESNORS / CCNE)

Engenharias / Ciências 
Exatas e da Terra              

( CCNE  /  CTISM  /  CT / 
CAFW)  Arquivologia

NOITE 18:00 / 22:00
Ciências Agrárias (CCR / 

P0LITÉCNICO / 
CESNORS / CAFW)

Ciências Humanas / 
Ciências Socias 

Aplicadas / 
Lingüistica, Letras e 
Artes (CCSH  /  CAL  
/  CE / CESNORS / 

UDESSM)                 

Ciências Humanas / 
Ciências Socias 

Aplicadas / Lingüistica, 
Letras e Artes (CCSH  /  
CAL  /  CE / CESNORS / 

UDESSM)                 

Ciências da Saúde / 
Ciências Biológicas / 
Ciências Exatas e da 
Terra (CCS  /  CEFD / 
CESNORS / CCNE)

ENCERRAMENTO

Ginásio Polivalente   
Centro de Eventos  

29ª JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA
APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS

Turno Local HORÁRIO

AÇÃO Início Fim
Palestra 08:00 08:40
Oral 1 08:40 08:55
Oral 2 08:55 09:10
Oral 3 09:10 09:25
Oral 4 09:25 09:40
Oral 5 09:40 09:55

Banners (30) 10:00 12:00

AÇÃO Início Fim
Palestra 13:00 13:40
Oral 1 13:40 13:55
Oral 2 13:55 14:10
Oral 3 14:10 14:25
Oral 4 14:25 14:40
Oral 5 14:40 14:55

Banners (30) 15:00 17:00

AÇÃO Início Fim
Palestra 18:00 18:40
Oral 1 18:40 18:55
Oral 2 18:55 19:10
Oral 3 19:10 19:25
Oral 4 19:25 19:40
Oral 5 19:40 19:55

Banners (30) 20:00 22:00

MÓDULO 
19

MÓDULO 
31

MÓDULO 
25
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Para o controle dessas ações, e para a recepção dos avaliadores, entrega 

de crachás aos ouvintes e informações, a CIC/PRPGP montou sua equipe, 

formada por servidores técnicos administrativos da PRPGP e dos Gabinetes de 

Projetos das unidades de ensino, e por alunos bolsistas. 

Esta estrutura foi montada ao lado do Ginásio Polivalente, com tablado e 

pirâmides de lona. Foram usadas três pirâmides de 8x8 metros. Naquele local, 

além da central de informações, pode se realizar algumas atividades de 

extensão, como o “Roda de Conversas”. 

 

 
Fotografia 80 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

As demais atividades ocorreram nas dependências das Unidades de Ensino 

da UFSM, na Praça Saldanha Marinho e no Theatro Treze de Maio,  de acordo 

com programação específica. 

Uma das características da Jornada Acadêmica Integrada é a de 

proporcionar momentos de convívio. O grupo de trabalho da JAI, principalmente 

o núcleo de bolsistas, sempre nos proporcionou motivos para sentirmos orgulho 

do trabalho que fazemos. Na Fotografia 81, o grupo de bolsistas de  2014. 
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Fotografia 81 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

A Caixa Econômica Federal, conveniada da UFSM, ocupou o espaço 

reservado para os colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 Fotografia 82 - Fonte: CIC/PRPBP 

 

O evento Rodas de Extensão aconteceu na estrutura ao lado do Ginásio, e 

foi uma ótima experiência. A Pró-reitoria de Extensão, além de monitorar as 

apresentações do Fórum Extensão Conta, também promoveu o Festival de Arte 

e Cultura, num formato mais jovem, convidou vários artistas da cidade para 

apresentações ao final das tardes, na Praça de Alimentação. 
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Fotografia 83 - Fonte: FACOS/UFSM 

 

 

 
Fotografia 84 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Como o local era afastado das áreas normais de convívio no Campus Sede, 

não tínhamos lancherias que pudessem atender às demandas de alimentação do 

apresentadores, avaliadores, coordenadores, participantes e ouvintes, enfim, 

milhares de pessoas foram até o Ginásio Polivalente durante aquela semana. 
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A CIC/PRPGP articulou junto às Pró-reitorias de Administração e de 

Infraestrutura e, mediante processo licitatório, criou uma praça de alimentação 

em frente ao Ginásio. Ali, nos intervalos das ações, todos podiam relaxar, e entre 

um lanche, uma água ou um café , dividir com os  colegas aquele importante 

momento de suas vidas acadêmicas. 

 

 
Fotografia 85 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Na Praça Saldanha Marinho aconteceram duas atividades. Uma delas seria 

permanentemente agregada ao evento. 

Umas das atividades foram as apresentações do módulo PIBID – Programa 

Institucional de Iniciação à Docência – coordenado pela PROGRAD, e a outra foi 

a primeira edição da   JAI ARTÍSTICA. Neste primeiro ano foi chamada de JAI NA 

PRAÇA. 

A intenção era levar a UFSM mais para perto da cidade de Santa Maria, e 

a JAI NA PRAÇA foi ao encontro disso. 
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                           Imagem 225 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

Varias apresentações performativas, de todas as artes, foram 

apresentadas no palco montado na Praça Saldanha Marinho. Foi uma primeira 

experiência, com algumas soluções e alguns problemas. Mas mesmo com as 

necessárias alterações e melhorias que se impuseram nas edições futuras, a JAI 

ARTÍSTICA vinha para ficar. 

A publicação “CAL na JAI na Praça”(Imagem 225), organizada pelos 

Professores  Daniel Reis Plá, do Curso de Artes Cênicas; Professora Heloisa 

Gravina, do Curso de Dança e Professora Rebeca Stumm, do Curso de Artes  

Visuais, perpetuou um momento importante para os acadêmicos que 

participaram daquela experiência, para os gestores, que muito aprenderam 

sobre as particularidades que a área exige, para os professores que viram seus 

alunos materializando alguns projetos, e principalmente, para a memória 

Jornada Acadêmica Integrada. Na Imagem 226 e na Fotografia 86, um dos 

trabalhos publicados. 
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Imagem 226 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 
                                                    Fotografia 86 - Fonte: Arquivo Setorial – CIC/PRPGP 
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Avaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhos    
 

Neste ano a CIC/PRPGP optou por uma ficha de avaliação única para todos 

os trabalhos. Seria necessário experimentar o novo formato, para que 

encontrasse soluções para os próximos anos. Assim a ficha usada é a que segue 

abaixo, com apenas cinco perguntas: 

 

 
           Imagem 227 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 
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A CIC/PRPGP contou com 366 professores  avaliadores, de todas as áreas 

do conhecimento. 

Todos receberam informações sobre o procedimento através do 

documento abaixo: 

 

 
                              Imagem 228 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 
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Os procedimentos de avaliação ocorreram normalmente em 2014. Mais 

uma vez tivemos alguma dificuldade com os avaliadores ausentes, mas a 

eficiência e o comprometimento da equipe de trabalho, principalmente de 

alguns colegas, chefes de Gabinetes de Projetos, solucionaram todas as 

demandas surgidas, e todos os alunos, mais uma vez, foram avaliados. 

 

 
            Fotografia 87 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

 
            Fotografia 88 -  Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Desde a 23ª Jornada Acadêmica Integrada, com a adoção de um sistema 

de avaliação seguro e eficiente, o evento vem escolhendo os alunos para o 

Prêmio 40 Melhores. Porém este prêmio somente será regulamentado em 2018, 

com a Resolução Nº 08/2018, que apresentaremos mais adiante, nesta 

publicação. 

Como já vimos na 23ª JAI, o Prêmio 40 Melhores concedia aos alunos com 

melhor avaliação na JAI a condição de representante da UFSM na Jornada 

Nacional de Iniciação Científica. Desde a 25ª JAI, estamos mostrando a listagem 

dos 40 melhores daquele ano, mas veja esta síntese das participações da UFSM 

na JNIC/SBPC até aqui: 

 
Premiados na 23ª JAI =  61ª SBPC - Manaus -AM - 2009 

Premiados na 24ª JAI =  62ª SBPC -  Natal -RN - 2010 

Premiados na 25ª JAI = 63ª SBPC - Goiânia – GO - 2011 

Premiados na 26ª JAI = 64ª SBPC – São Luiz – MA -2012 

Premiados na 27ª JAI = 65ª SBPC – Recife – PE – 2013 

Premiados na 28ª JAI = 66ª SBPC – Rio Branco – AC - 2014  

 

Os 40 melhores trabalhos do ano de 2014, além de participarem da 67ª 

JNIC/SBPC na Universidade de São Carlos – São Carlos – SP, tiveram seu trabalho 

publicado em e-book. Essa será uma prática da CIC/PRPGP a partir desta edição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Imagem 229 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 
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Estes são os alunos premiados com o Prêmio 40 Melhores, em 2014, na 

29ª JAI e que participaram da 67ª SBPC, em São Carlos – SP, em 2015. 

 

 
                                             Imagem 230 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

Centro APRESENTADOR ORIENTADOR

CT ADEMIR TOEBE CASSIANO RECH

CCSH ALESSANDRA JUNGS DE ALMEIDA GIULIANA REDIN      

CT ALEXANDRE DOS SANTOS CARDOSO TIAGO BANDEIRA MARCHESAN

CT ALICE RODRIGUES LAUTERT LUIZ GUILHERME AITA PIPPI

POLITÉCNICO ANDRIO ANDRADE MAZZARRO CICERO URBANETTO NOGUEIRA

CCR BRUNA KURTZ TATSCH                                                              MAGALI FERNANDES DE OLIVEIRA                                                    

CCSH BRUNA NATALIA RICHTER NOELI DUTRA ROSSATTO                                                            

CCNE BRUNA PALESE THIES LOPES JOAO MARCELO SANTOS DE OLIVEIR...

CAL BRUNO SPANEVELLO PERGHER FABIANE VIEIRA ROMANO

CT CAMILA DE MOURA STRIEDER ERICO MARLON DE MORAES FLORES

CCS CAROLINE MAYARA KAVALCO RENATO BORGES FAGUNDES

UDESSM CLAIRTON PIRES FELIX ROBERTO DE GREGORI

CESNORS CLAUDIA REGINA MACAGNAN PALOMA DE MATTOS FAGUNDES

CCR CRISTINE TAGLIAPIETRA SCHONS EVANDRO ZANINI RIGHI

CESNORS ELIANA DANIELA HEISLER ETHEL BASTOS DA SILVA

CCS FELIPE WELTER LANGER FABIO VASCONCELLOS COMIM

CCR FRANCIELE DE BASTOS MAURO VALDIR SCHUMACHER

CCR FRANCIELE GUSATTO
FERNANDO LUIZ FERREIRA DE 
QUADROS

CESNORS GESIEL DA SILVA MOURA                                                           NILSON LUIZ COSTA                                                               

CAFW JAMERSON FIORENTIN                                                              
REJANE MARGARETE SCHAEFER 
KALSING                                               

CTISM Jhonatan Antônio Cassol Fernando Mariano Bayer

CCR JULIA PIRES ESPINDOLA
AGUEDA PALMIRA CASTAGNA DE 
VAR...

CEFD
KELLY CHRISTINE MACCARINI 
PANDOLFO

DANIELA LOPES DOS SANTOS

CAL LETICIA DA SILVA RAVANELLO VANI TEREZINHA FOLETTO

CCR LIANA SARTURI DE FREITAS ELIO JOSE SANTINI

CAL LUANA MATTIELLO SUSANA CRISTINA DOS REIS

CCS LUCAS WEISS SANTOS RENATO BORGES FAGUNDES

CESNORS LUCIANE CHIUZA DE SOUZA                                                         
DANIEL ANGELO SGANZERLA 
GRAICHEN                                                

CCS LUIZ PAULO BARROS DE MORAES ANGELA REGINA MACIEL WEINMANN

CT LUIZA BAJOTTO ADAIME JOSICLER ORBEM ALBERTON

CCSH MARIANA FENALTI SALLA RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA                                                       

CCR MYLENA GONCALVES ANCHIETA GUSTAVO BRUNETTO

CCS NAIARA DOS SANTOS GUARDA RAFAEL NOAL MORESCO

CCNE PATRICIA ZIANI ELIANE MARIA FOLETO

CT RAFAEL MEDEIROS ANTUNES DA SIL... ALEXANDRE DIAS DA SILVA

CE Rafael Menezes Alves Silvia Maria de Oliveira Pavão

CCSH RAQUEL APARECIDA CELSO CAROLINE GOERCK                                                                 

CCR RENATA DALCOL MAZARO                                                            RAFAEL ALMEIDA FIGHERA                                                          

CCS ROBERTA CORREA STANGHERLIN BEATRIZ UNFER

CCNE SARA ELISA FACCHINETTO VANESSA SCHMIDT GIACOMELLI

CCSH SUSAN LUSCA DA SILVA CAROLINE RUBIN ROSSATO PEREIRA   

CCS TALITA SANTOS BERTAZZO SYDNEY HARTZ ALVES

CCNE VANESSA LORENZONI MARCUS VINICIUS FONTANA COPETT...
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Na sexta-feira, 24 de outubro, o Professor Marco Antonio Penna, regeu a 

Orquestra Sinfônica da UFSM, no Theatro Treze de Maio, para a cerimônia de 

encerramento da 29ª JAI. 

 

 
        Fotografia 89 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral  
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DepoimentoDepoimentoDepoimentoDepoimento    
 

“A Jornada Acadêmica Integrada atinge neste ano de 2014 sua 29ª edição. 

Já faz parte da história de Santa Maria e região, constituindo-se no maior evento 

científico promovido pela UFSM e um dos maiores do estado do Rio Grande do 

Sul. Quantos alunos já apresentaram trabalhos na JAI? Quantas carreiras 

acadêmicas tiveram início nos salões de iniciação científica? A história científica 

da UFSM passa pelos corredores da JAI. Quanto esforço foi despendido na 

realização desses trabalhos? Quanto aprendizado, troca de experiências, 

conversas de botequim, discussões científicas enfim, quantas riquezas espirituais 

e materiais estão envolvidas nesses trabalhos? Esta sim é uma verdadeira 

Jornada. Esta Jornada percorrida pelos estudantes dentro da Universidade tem 

uma característica própria. Qual ambiente em nossa sociedade permite a 

discussão de tantos assuntos e com tamanha abertura? Em que outros locais 

poderá o estudante alcançar o conhecimento de maneira tão direta? A academia 

permite esse rico convívio e troca de informações e caracteriza esta jornada dos 

estudantes em seu caminho de construção de seu universo de capacidades e 

conhecimentos. Enfim é uma jornada Acadêmica.  Esta Jornada não é percorrida 

de maneira única. Muitas são as classificações das áreas do conhecimento 

humano. Ciências Exatas, Naturais, da Saúde, Rurais, Sociais, Humanas, 

Tecnológicas, Artes, Letras e todas sua ramificações e especialidades. Entretanto, 

toda esta categorização e separação é uma construção humana, artificial. Os 

diferentes conhecimentos se interconectam e não há fronteiras bem definidas 

entre o que cabe a uma ou outra área de estudo. É a integração destes 

conhecimentos que permite enxergar para além dos limites de cada disciplina e 

levar a novas descobertas. O estudante, na sua rotina de estudos, não tem acesso 

a estas diferentes visões sobre o assuntos sobre o 

qual está debruçado. Faz-se necessário que a 

Universidade crie oportunidades que permitam 

reunir, num momento específico, a plêiade de 

vivências ou Jornadas Acadêmicas de uma forma 

Integrada. Esta é a nossa JAI.”  

 

Professor Doutor Paulo Cesar Piquini – 

Coordenador da JAI desde 2014.   

 
                                                                                                                                          Fotografia 90 - Fonte: CIC/PRPGP 
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30ª JAI 
2015 
19 a 23 de outubro 

30ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
3.730 trabalhos 

Anais: Arquivo virtual na WEB 

Tema: “Todo percurso começa com o primeiro passo” 
 

 
Imagem 231 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

O aprendizado obtido na 29ª, associado à ousadia de continuar mudando, 

levou a CIC/PRPGP a fazer da 30ª JAI um evento ainda mais moderno e, 

principalmente, mais perto da comunidade acadêmica. 

A linguagem adotada pela FACOS, já há alguns anos, permitiu que nossa 

comunicação ficasse mais acessível aos alunos. Trouxemos o evento para o 

recém-inaugurado Prédio 74 C, numa parceria com a direção do Centro de 

Ciências Sociais e Humanas, e conseguimos manter o princípio da organicidade 

– para usar um termo arquivístico – ou seja, com os módulos temáticos, orais e 

banners, acontecendo próximos. 

Um novo passo, num novo percurso. 
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Dando início a grandes jornadasDando início a grandes jornadasDando início a grandes jornadasDando início a grandes jornadas    
 

A esperada inauguração dos prédios do Centro de Ciências Sociais e 

Humanas no Campus, tinha na comunidade universitária, a expectativa de ver os 

cursos que funcionavam no antigo prédio da Rua Floriano Peixoto, no centro de 

Santa Maria, virem à desfrutar do convívio do Campus, com todos os demais 

cursos, das mais diversas áreas. A História, a Arquivologia, a Filosofia e as 

Ciências Sociais já haviam deixado o “Antigo Hospital” e estavam instalados no 

74 A. Faltava ainda concluir os Prédios B e C, e ainda a moderna Biblioteca 

Setorial do CCSH. 

Pois neste ano de 2015, o 74 C ficou pronto. Salas novas, mobiliário novo, 

todas equipadas com climatização e equipamentos multimídia. Um hall no andar 

térreo com uma área de aproximadamente 80 metros de comprimento e 9 

metros de largura. Aquele local certamente daria início a grandes jornadas. 

A PRPGP já havia ocupado o Prédio 74 A para a 21ª JAI, ainda em 2006, 

mas agora era diferente. Tínhamos um novo evento, com um novo formato, e 

sim, tínhamos um novo local. 

 

 
Fotografia 91 - Fonte: Assessoria de Comunicação/UFSM  
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Inscrição de TrabalhosInscrição de TrabalhosInscrição de TrabalhosInscrição de Trabalhos    
 

A rotinas de inscrição de trabalhos ou como participante ouvinte 

continuaram as mesmas de 2014, porém, fizemos uma importante alteração na 

forma de envio dos resumos. Em 2014 ainda trabalhamos com resumos de cinco 

páginas (expandidos), e neste ano limitamos em uma página apenas. 

Veja o texto do Edital Nº 005/2015: 

 

“Todos os trabalhos deverão ter no máximo uma (01) página, com letra na fonte Time New 

Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, formatação de folha A4 - Retrato. O arquivo deverá 

ter formato PDF.” 

 

Este ano já estávamos nas seguintes edições: 

 

• 30º Salão de Iniciação Científica 

• 8º Fórum Extensão Conta 

• 7ª Mostra de Ensino 

• 6º Salão de Pós-graduação 

 

Considerando que os sub-eventos não eram mais usados como 

agrupadores para a montagem dos módulos, poderia se questionar a 

manutenção dos mesmos. Mas nas rotinas internas da JAI, ainda era 

fundamental, e continua sendo, sabermos a origem do trabalho, se pesquisa, 

ensino ou extensão. Assim como era definitivo para os relatórios poder enxergar 

a presença de aluno de Pós-graduação participando de um módulo ou de outro.  

Veja o quadro evolutivo das inscrições da JAI: 

 

 
            Imagem 232 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

EXT 337 365 351 367 339 402

ENS 252 334 274 273 386 564

PG 351 368 346 371 414 479

IC 2.118 2.230 1.934 1.827 2140 2285

EMP 0 0 0 0 32 0

T 3058 3297 2905 2838 3311 3730

INSCRITOS
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            Imagem 233 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

O aumento sensível nas inscrições da Mostra de Ensino e do Salão de 

Iniciação Científica de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015 explicam a 

ascendência da curva no gráfico de inscrições (Imagem 233). Abaixo, na Imagem 

234, o número de aprovados na ordem: Fórum de Extensão, Mostra de Ensino, 

Salão de Pós-Graduação, Salão de Iniciação Científica e Salão de 

Empreendedorismo, que aconteceu apenas em 2014, vinculado à JAI. 

 

 
     Imagem 234 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP  

Variação Inscrições 2010/2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

313 343 336 359 320 395
231 316 260 266 358 556

317 353 330 364 403 474

1.796 2.112 1.841 1768 2030 2280

0 0 0 0 28 0

2657 3124 2767 2757 3139 3705

APROVADOS
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Lançamento da CampanhaLançamento da CampanhaLançamento da CampanhaLançamento da Campanha    
 

N0 ano de 2015 a CIC/PRPGP organizou junto à FACOS AGÊNCIA um 

evento de lançamento da campanha publicitária da 30ªJornada Acadêmica 

Integrada, para comemorar justamente os 30 anos de evento. 

A logo principal ficou assim: 

 

 
                                         Imagem 235 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

O evento aconteceu no Auditório do Prédio 67, em maio daquele ano, 

cinco meses antes do evento, e o convite às autoridades foi emitido pelo 

Gabinete do Reitor: 

 

 
     Imagem 236 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP  
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ProgrProgrProgrProgramaçãoamaçãoamaçãoamação    
 

O “hot site” criado em 2010 continuava sendo uma importante ferramenta 

para nossas comunicações formais. Por mais que a ação dos bolsistas da FACOS 

nas redes sociais fosse vital para nossa comunicação, era a partir do “hot site” 

que a CIC/PRPGP formalizava suas comunicações institucionais. 

Veja o convite para a Cerimônia de abertura com a programação, e logo 

depois a notícia sobre a programação acadêmica. 

 

 

 
                   Imagem 237 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

 

 
                 Imagem 238 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 
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A estrutura de apresentações apresentada abaixo começa a se consolidar. 

Era preciso que pudéssemos informar a comunidade acadêmica, previamente, 

quando aconteceriam as apresentações em banner ou oral dos módulos 

temáticos de suas áreas. Assim as unidades, sub-unidades, laboratórios e Grupos 

de Pesquisa, poderiam organizar seus eventos satélites à JAI, sem gerar 

concomitâncias nas ocorrências. A CIC/PRPGP passou então a trabalhar para que 

a programação abaixo pudesse ser aplicada. Eventualmente, uma adaptação ou 

outra, mas procurando sempre manter a grade divulgada. Uma das adequações 

desse ano foi a realização de duas JAIs Noturnas. 

 

 

 
Imagem 239 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

 
 Imagem 240 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 

19/out 20/out 21/out 22/out 23/out
Segunda-feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-feira

MANHA 08:00 / 12:00
CERIMÔNIA DE 

ABERTURA

Ciências Agrárias 
(CCR / 

P0LITÉCNICO / 
CESNORS / CAFW)

Ciências Humanas / 
Ciências Socias 

Aplicadas / Lingüistica, 
Letras e Artes (CCSH  /  
CAL  /  CE / CESNORS / 

UDESSM)                 

Ciências da Saúde / 
Ciências Biológicas / 
Ciências Exatas e da 
Terra (CCS  /  CEFD / 
CESNORS / CCNE)

Engenharias / Ciências 
Exatas e da Terra              

( CCNE  /  CTISM  /  CT / 
CAFW)  Arquivologia

TARDE 13:00 / 17:00
Ciências Agrárias (CCR / 

P0LITÉCNICO / 
CESNORS / CAFW)

Ciências Agrárias 
(CCR / 

P0LITÉCNICO / 
CESNORS / CAFW)

Ciências Humanas / 
Ciências Socias 

Aplicadas / Lingüistica, 
Letras e Artes (CCSH  /  
CAL  /  CE / CESNORS / 

UDESSM)                 

Ciências da Saúde / 
Ciências Biológicas / 
Ciências Exatas e da 
Terra (CCS  /  CEFD / 
CESNORS / CCNE)

Engenharias / Ciências 
Exatas e da Terra              

( CCNE  /  CTISM  /  CT / 
CAFW)  Arquivologia

NOITE 18:00 / 22:00

Ciências Humanas / 
Ciências Socias 

Aplicadas / Lingüistica, 
Letras e Artes (CCSH  /  
CAL  /  CE / CESNORS / 

UDESSM)                 

ENCERRAMENTO

Prédio 74 - C

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
30ª JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS

Turno Local HORÁRIO
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Fotografia 92 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

A Cerimônia de Abertura (Fotografia 92) voltou a acontecer no Auditório 

Flávio Miguel Schneider, do Centro de Ciências Rurais. O Professor Adalberto 

Fazzio (Fotografia 93), sub-secretário de Coordenação das Unidades de Pesquisa 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, falou sobre pesquisa nas 

instituições federais de ensino superior. 

 

 
Fotografia 93 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Os alunos premiados com o Prêmio 40 Melhores em 2014 (Fotografia 94) 

foram convidados a subirem ao palco do auditório e darem um depoimento 

sobre a experiência obtida com sua participação na Jornada Nacional de 

Iniciação Científica como representantes da UFSM, em São Carlos  – SP. 

 

 
Fotografia 94 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

O Professor Piquini apresentou o E-book da 29ª JAI (Fotografia 95), mais 

uma ação que viria a compor a estrutura sólida do evento  para os próximos 

anos. Com resumos expandidos dos trabalhos selecionados para o Prêmio 40 

Melhores, e com a transcrição das palestras proferidas pelos professores, da 

UFSM ou convidados externos, durante o evento, o E-book da JAI agrega valor 

ao Prêmio, e entrega para a comunidade acadêmica um produto de consulta 

com conteúdo e qualidade. 

 

 
                                   Fotografia 95 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Apresentações de tApresentações de tApresentações de tApresentações de trabalhosrabalhosrabalhosrabalhos    
 

Para as apresentações de trabalhos do ano de 2015 a CIC/PRPGP ocupou 

16 salas no Prédio 74C, nos três andares, além do auditório do CCSH, que foi 

usado para palestras mas também para alguns módulos orais. Foram 560 

apresentações orais. Este foi o primeiro ano em que os alunos puderam escolher 

sua forma de apresentação – oral ou painel - e aguardar a confirmação de sua 

escolha quando da divulgação da programação.  

 

 
Fotografia 96 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

 
Fotografia 97 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Avaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhos    
 

Uma importante alteração aconteceu no procedimento de cadastramento 

dos avaliadores neste ano de 2015. Nos primeiros anos do evento os avaliadores 

da JAI eram os membros das comissões setoriais, criadas especificamente para 

selecionar os trabalhos. Logo após, os membros das Comissões de Pesquisa das 

unidades passaram a ser os responsáveis por este trabalho. Naquela época não 

tínhamos um sistema para cadastro de avaliadores. Apenas a partir de 2006, na 

21ª JAI começamos a cadastrar os avaliadores no sistema, sendo eles os 

membros dos Comitês institucionais de pesquisa e Pós-graduação. Este comitê, 

hoje está reformulado e atendendo às novas normas implantadas pelo atual 

governo para constituição de comissões, comitês e outros, mas desde sua 

primeira constituição já estava constituído de representantes indicados pelas 

unidades de ensino da UFSM, sendo portanto, multidisciplinar.  A partir de 2010, 

com a criação da Coordenadoria de Iniciação Científica, criaram-se também os 

Comitês de Iniciação Científica e de Inovação Tecnológica, os quais passaram a 

ser os únicos, ou principais, responsáveis pelo processo de avaliação da JAI. A 

CIC/PRPGP, quando realizava o procedimento de alocação de trabalhos, 

eventualmente precisava solicitar o apoio de outros professores, não membros 

dos comitês, para auxiliarem na seleção e na avaliação desta ou daquela área. 

Apenas em  2015 a CIC/PRPGP solicitou ao Centro de Processamento de Dados 

que realizasse o cadastro automático, na condição de avaliador, de todos os 

professores inscritos na JAI como orientadores de trabalho. Quando o aluno 

realiza a inscrição, automaticamente seu orientador é cadastrado como 

avaliador do módulo escolhido pelo aluno. Assim o número de avaliadores 

passou da casa dos 400 para 1.500 em média. 

Como o número de avaliadores aumentou bastante, a comunicação com 

eles passou a ser ainda mais determinante para uma avaliação homogênia. Veja 

na Imagem 241 a mensagem que enviamos à todos os avaliadores que atuariam 

na seleção de trabalhos em 2015: 
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                Imagem 241 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 
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Fotografia 98 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Após o procedimento de seleção, os avaliadores fariam a avaliação 

presencial, no local do evento, onde nossa equipe estava preparada para 

instrumentar os novos avaliadores. 

 

 
Fotografia 99 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Para os procedimentos de avaliação, nos dias do evento, a CIC/PRPGP 

produziu outro documento explicativo, desta vez para os Coordenadores de Sala 

e Avaliadores: 

 

 
                 Imagem 242 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 
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Abaixo os alunos contemplados com o Prémio 40 Melhores em 2015, na 

30ª JAI. Participaram da SBPC na Universidade Federal do Sul da Bahia, em 2016. 

 

 
 

Imagem 243 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP  

ALUNO Curso

ALESSANDRA SCHNEIDER HENN Química - Bacharelado

ALEXANDRE SILVA RODRIGUES Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores

ANA LUIZA RUSCH Medicina Veterinária

ANGELA PATRICIA AMARAL WERNER Graduação em História - Licenciatura/ Bacharelado

CAMILA DE MOURA STRIEDER Engenharia Química

CARLA STRINGARI ALTISSIMO Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária/ CESNORS/ FW

DIEGO LUAN FERREIRA DA SILVA Física - Bacharelado

EDUARDA QUADROS MACHADO Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos

FABIELE SCHAEFER RODRIGUES Engenharia Agrícola

FERNANDA SOARES MARTINS Enfermagem

FILIPE SEEFELDT DE CÉSARO Relações Internacionais

GABRIELA GÖRGEN CHAVES Agronomia

GABRIELE DA SILVA ILHA Física - Bacharelado

GLAUCIA GHESTI PIVETTA Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental

GUSTAVO COSTA VOLPATTO Curso Engenharia de Controle e Automação

IGOR GABRIEL ZAPPE Medicina Veterinária

ISADORA SELISTRE MACHADO Farmácia

ITAGIRA MANFIO SOMAVILLA Enfermagem

JONATAN DA ROSA PEREIRA DA 
SILVA

Enfermagem

LEONAM VIEIRA HEMANN Curso Engenharia de Controle e Automação

LEONARDO HAUTRIVE MEDEIROS Engenharia Elétrica

LETÍCIA PETRY Curso de Enfermagem/ CESNORS/ PM

LUANA DE CAMPOS DE JESUS Engenharia Florestal

LUCIANE VOLPATTO RODRIGUES Comunicação Social - Hab. Jornalismo/ CESNORS/ FW

MARCELO VIEIRA LOPES Filosofia - Licenciatura Plena

MAURÍCIO TATTO Medicina Veterinária

MÔNICA SPERB MACHADO Psicologia

RITA TATIANA BUSATTO Curso Superior de Tecnologia em Alimentos

ROSELI MALHEIROS Bacharelado em Letras-Português/ Literaturas

TALES POLETTO Engenharia Florestal

TAMIRIS SLONGO PRASS Curso de Bacharelado em Administração

TATIANA JIMENES SILVEIRA RIBEIRO Bacharelado em Letras-Português/ Literaturas

THAMARA LUISA STAUDT SCHNEIDER Curso de Zootecnia/ CESNORS/ PM

TIAGO TRAVI FARIAS Curso de Engenharia de Produção

VICTORIA LIXINSKI ZANIN Curso Superior de Tecnologia de Geoprocessamento
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 Ainda em 2015 a frequência dos ouvintes era coletada via crachás. 

Tínhamos uma equipe de bolsistas só para controlar essa rotina. 

 

 
Fotografia 100 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

O espaço físico do CCSH, em alguns dias ficou bastante confortável. 

 

 
Fotografia 101- Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Em outros dias o local ficou bastante apertado. Precisaríamos buscar 

novas soluções, novos desafios, talvez até um novo lugar. Veja um pouco mais 

do ótimo material coletado junto ao DAG/UFSM para esta publicação. 

 

 

 

 
Fotografias 102, 103 e 104 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Fotografias 105, 106 e 107 - Fonte: Arquivo Fotográfico/UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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DepoimentoDepoimentoDepoimentoDepoimento    
 

“Na época em que cursei Ciências da Computação (2001-2004), tive a 

oportunidade de apresentar um trabalho na JAI. Os apresentadores gravavam os 

trabalhos em disquetes e se direcionavam à quiosques espalhados na UFSM para 

realizar a sua inscrição. A grande maioria dos trabalhos eram apresentados com 

retroprojetores e transparências com o conteúdo a ser explanado, já que os 

datashows eram escassos na instituição. 

Em 2004 ingressei no cargo de Programador de Computador no CPD e um 

dos primeiros sistemas atribuídos à mim foi o de recebimento de trabalhos da 

JAI. Dentro da instituição, a internet estava em expansão e, por isso, o sistema 

precisava se adaptar para receber as submissões online. Desde então, sempre 

houve a preocupação em utilizar as tecnologias mais recentes no 

desenvolvimento do sistema, agregando modernidade, acessibilidade e 

escalabilidade ao sistema. Da mesma forma, a interface do sistema foi sendo 

adaptada para melhorar a experiência com o usuário e para acompanhar as 

constantes mudanças tecnológicas. A integração da base de dados acadêmica e 

de bolsas de estudo com o sistema de inscrições foi um importante marco que 

permitiu a reutilização e validação dos dados já no momento da submissão dos 

trabalhos, melhorando a qualidade das informações enviadas e permitindo a 

extração de conhecimentos do sistema. 

Os certificados, que antes eram confeccionados em papel e assinados 

manualmente um a um, hoje podem ser acessados online no sistema da JAI, 

observados todos os critérios de autenticidade requeridos. 

À cada nova edição, são discutidos aprimoramentos no sistema para que 

a realidade e os interesses da instituição sejam refletidos. Em 2020, devido à 

pandemia de COVID-19, a JAI precisou se reinventar e as apresentações dos 

trabalhos foram realizadas virtualmente através de transmissões online ao vivo, 

realizadas em mais de 300 salas de transmissão. A apresentação dos mais de 

5.000 trabalhos foi plenamente realizada, demonstrando o comprometimento e 

a capacidade de adaptação de toda a equipe envolvida.”  

 

Marcos Vinícius Bittencourt de Souza – Analista de TI - Desenvolvedor do portal 

de inscrições de trabalhos e ouvintes da JAI desde 2004.   
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31ª JAI 
2016 
17 a 21 de outubro 

31ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
4.368 trabalhos 

Anais: Arquivo virtual na WEB 

Tema: “Os sentidos do conhecimento” 

 

 
Imagem 244 – Fonte: CIC/PRPGP 

 

Este foi o ano do segundo impeachment de um presidente da república no 

Brasil. O primeiro havia sido Fernando Collor de Mello, em 1992, agora em 2016, 

Dilma Rousseff. 

Na UFSM era o terceiro ano da gestão do Professor Paulo Burmann. A 

CIC/PRPGP ainda busca oferecer um ambiente mais confortável e ergonômico 

para o evento. Mas a dinâmica da JAI é um desafio que as estruturas disponíveis 

não conseguem acompanhar. No ano de 2015, se viemos para um prédio novo, 

onde as salas das apresentações orais atenderam plenamente à expectativa do 

evento, as apresentações em painéis ainda não tiveram sua necessidade de 

espaço plenamente contemplada.  

A JAI não para de crescer. As inscrições deste ano mais uma vez superaram 

as expectativas e ainda mais, começava em 2016 a JAI JOVEM, outra novidade 

que viria para ficar. Teríamos que aguçar os sentidos para fazer, mais uma vez, a 

maior de todas as jornadas. 
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Os sentidos do conhecimentoOs sentidos do conhecimentoOs sentidos do conhecimentoOs sentidos do conhecimento    
 

A campanha de 2016 dava continuidade à ideia de “novo rumo”, adotada 

em 2014 e dos “destinos e percursos”, adotados em 2015. Chegávamos então 

ao destino final, encontrando os “sentidos do conhecimento”, o reconhecimento 

de significados e a identificação de motivações. Era preciso conhecer para dar 

sentido ao mundo. 

A FACOS cuidava das artes e das mídias sociais. Desde 2014 o trabalho com 

as redes sociais foi ainda mais estimulado, com bolsistas preparados para 

atender às demandas que lá surgiam. 

 

 
Imagem 245 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
                                           Imagem 246 – Fonte:  CIC/PRPGP  
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O Prêmio Destaque em PesquisaO Prêmio Destaque em PesquisaO Prêmio Destaque em PesquisaO Prêmio Destaque em Pesquisa    
 

O ano de 2016 marcou o lançamento do Prêmio Destaque em Pesquisa na 

UFSM. A UFSM havia perdido um de seus principais pesquisadores. Médico 

Veterinário, o Professor João Francisco Flores de Oliveira, era lotado no 

Departamento de Clínica de Grandes Animais do Centro de Ciências Rurais e era 

consenso em todos os meios científicos como sinônimo de competência, 

comprometimento e trabalho. Sua trágica morte em um acidente 

automobilístico acelerou a criação deste prêmio, para que a UFSM pudesse 

prestar suas últimas homenagens à este insubstituível colaborador. 

Durante a cerimônia de abertura da 31ª Jornada Acadêmica Integrada, 

Terezinha de Jesus Coelho Dias de Oliveira, recebeu das mãos de Paulo Bayard 

Dias Gonçalves, vice-Reitor, a placa do Prêmio Destaque em Pesquisa – UFSM 

2016, concedido à João Francisco Flores de Oliveira. 

 

 
Fotografia 108 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

A cerimônia de abertura da JAI (Fotografias 109 e 110), além do Prêmio 

Destaque em Pesquisa teve a palestra “Da Ciência do Desenvolvimento: O 

Desafio da Sociedade Riograndense”. Proferida pelo Professor Renato Oliveira, 

Secretário Adjunto do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do 

Estado do Rio Grande do Sul.  
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Fotografia 109 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 
 

 
Fotografia 110 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral  
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A primeira JAI JOVEA primeira JAI JOVEA primeira JAI JOVEA primeira JAI JOVEMMMM    
 

As relações de Paulo Piquini com a formação de professores, sua 

percepção sobre a importância da atuação docente na formação dos alunos lá 

no ensino médio, foram o combustível principal para a criação da Jornada 

Acadêmica Integrada – JOVEM, mais uma novidade da 31ª JAI. A JAI JOVEM, 

também tem certa inspiração na SPBC JOVEM, evento nacional que também se 

caracteriza como uma mostra científica para alunos do ensino médio. 

Cabe referir que se revisitarmos o ano de 1992, quando da realização da II 

JIPEE, veremos o ofício enviado pelo Pró-reitor Romeu Ernesto Riegel ao 

Coordenador Regional de Educação à época, Fernando Piluski (Imagem 18). 

Aquela semente somente brotou 24 anos depois.  

O projeto da 1ª JAI JOVEM foi apresentado à Coordenadoria Regional de 

Educação em reunião plenária com vários professores, além da Direção da 8ª 

Coordenadoria de Educação, a qual passou a ser uma importante parceira na 

realização do evento. 

 

 
Imagem 247 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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A JAI JOVEM, veio estender o universo universitário também para as 

escolas de ensino médio e/ou técnico da rede estadual de ensino, ou de 

instituições de caráter privado. 

O objetivo principal do projeto JAI JOVEM foi o de oferecer à comunidade 

ligada ao ensino médio e técnico da região, estudantes e professores, um canal 

de aproximação com a Universidade Federal de Santa Maria, onde os alunos de 

escolas públicas ou privadas da região fossem estimulados a conhecer o método 

científico, a experimentação, a produção de novos conhecimentos e os 

professores possam ter na Universidade um canal de troca de informações e de 

conhecimentos que subsidie suas rotinas pedagógicas e suas práticas em sala de 

aula. 

 

 
Imagem 248 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

O sucesso do projeto foi consolidado nas 21 escolas participantes e nos 38 

alunos apresentadores inscritos nos 4 (quatro) eixos temáticos do ENEM.  A 

CIC/PRPGP submeteu aos conselhos superiores da UFSM uma minuta de 

resolução, a qual foi aprovada e é o documento que ainda hoje regula o evento. 

Veja a resolução da JAI JOVEM na Imagem 249, a seguir: 
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                                                Imagem 249 – Fonte: Arquivo Setorial -  CIC/PRPGP 

 



288 

Naquela primeira edição da JAI JOVEM os alunos foram todos avaliados 

por dois doutorandos, cada um realizando sua avaliação individual. A Ficha de 

Avaliação usada foi preparada especificamente para o evento. 

 

 
              Imagem 250 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

As escolas e os alunos  vencedores da 1ª JAI JOVEM: 

 

 
                         Imagem 251 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 

 
Imagem 252 – Fonte:  CIC/PRPGP 

  

PONTUAÇÃO

37,342

37,000

27,092

Escola Estadual de Educação Básica Rui Barbosa

    E. E. E. Básica João XXIII-São João do Polesine

Escola Estadual de Ensino Médio Profª Maria Rocha

ESCOLAS

Cidade Escola Eixo Temático Aluno/Apresentador

Santa Maria Escola Estadual de Educação Básica Irmão José Otão Ciências Humanas Henrique Siqueira Batista

Santa Maria Colégio Estadual Manoel Ribas Ciências Humanas Rita de Cássia de Oliveira Flores

São Sepé Colégio Estadual São Sepé Ciências Humanas Vitória Pereira Loretto

Mata Escola Estadual de Ensino Médio Dona Joaquina Ciências Naturais Dienifer Pauleski Della Justina

Santa Maria Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac Ciências Naturais Lauvir Freitas Carneiro

Pinhal Grande Escola Estadual de Educação Básica Rui Barbosa Ciências Naturais Marina Somavilla Manfio

Nova Palma Escola Estadual de Educação Básica Tiradentes Linguagens Alessandra Stefanello 

Santa Maria Escola Estadual de Ensino Médio Cilon Rosa Linguagens Êmilly Moretti de Lima

São Sepé Colégio Estadual São Sepé Linguagens Lucas Carvalho Pacheco

Pinhal Grande Escola Estadual de Educação Básica Rui Barbosa Matemática Leara da Silva Soares

Santa Maria Escola Estadual de Ensino Médio Profª Maria Rocha Matemática Vitor Speroni Magnabosco
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DepoimentoDepoimentoDepoimentoDepoimento    
 
“Em um primeiro momento nos parece fácil falarmos do nosso trabalho, afinal é uma sequência de 

ações planejadas que geram um resultado. Mas quando eu falo da JAI-Jovem fica difícil separar o prático 

do emotivo e logo direi porquê. 

Eu chegava na UFSM em 2016 e logo em seguida nosso coordenador lançou o desafio de fazer um 

evento voltado a integração dos alunos de ensino médio a Universidade, um evento que traria o aluno de 

ensino médio para dentro do arco da UFSM e ao mesmo tempo que a UFSM se fizesse presente nas escolas 

de origem destes alunos. Lembro que tínhamos 30 dias  entre o lançamento do edital e a realização do 

evento, e ainda tínhamos as inscrições, as elaborações dos trabalhos e tudo o resto que envolve um evento 

como este, mas deu tudo certo e tivemos 38 alunos inscritos, 38 professores orientadores destes trabalhos, 

mais os co-autores dos trabalhos que seriam apresentados. 

Como esta era uma experiência nova, naturalmente todos nós estávamos apreensivos, falo por 

mim, por que, como disse antes, eu tinha 4 meses de trabalho na UFSM e estava tão inseguro quanto os 

jovens que iam apresentar os trabalhos. Tanto que eu conto como ‘proeza’, que ao me perguntarem sobre, 

como tudo ia acontecer? quando? de que jeito? quem virá me avaliar? E depois, o que vai acontecer? Eu 

respondia com disfarçado otimismo, “aguarda que tudo vai ser resolvido daqui a pouco, fica tranquilo!” 

sendo que eu mesmo estava tão ou mais apavorado do que eles, mas não podia deixar transparecer. 

Com o apoio dos colegas no trabalho da organização e distribuição das tarefas, deu tudo certo. 

MAS, foi mais do que um evento, para mim foi uma experiência enriquecedora. Na tarde daquela 

terça-feira víamos chegar os jovens de olhos arregalados, e apreensivos “afinal, estou na UFSM” e isso 

pesava nos seus ombros frágeis, era uma experiência que nenhum deles tinha vivido, seus professores 

igualmente estavam ansiosos e curiosos para saber como ia se desenrolar esse tal evento! e confesso que 

eu também estava fazendo coro com eles nessa expectativa. 

Quando os avaliadores chegaram, estavam todos muito ansiosos, inseguros e nervosos. Mas como 

jovem é outra vibe, encararam corajosamente a situação, apresentaram seus trabalhos com as vozes 

embargadas pela emoção, e aquilo que a poucos minutos era aflição agora se chamava ‘alívio’, os rostinhos 

antes enrubescidos começaram a parecer mais alegres e sorridentes, as vozes, antes enbargadas estavam 

soltas e à medida que as apresentações iam se realizando aumentava o alarido daqueles jovens felizes por 

terem cumprido aquela tarefa desafiadora. 

As emoções não pararam por aí, depois de uma descontraída foto de todo o grupo, todos foram, ou 

eu diria, fomos, conduzidos ao auditório onde seria  anunciados os 3 primeiros colocados de cada eixo do 

ENEM, seriam doze jovens que receberiam uma bolsa de iniciação científica com o apoio de um orientador 

professor da UFSM por um período de dez meses, podendo alavancar sua vida acadêmica logo a frente, 

como agora já podemos constatar hoje, quando muitos deles já estão aqui na Universidade cursando a 

graduação. 

A medida que eram chamados a frente para receberem um troféu símbolo da conquista realizada, 

ouvia-se gritos, aplausos e a alegria tomava conta daquele jovem premiado e do seu professor orientador, 

dos seus colegas do grupo, aumentando a expectativa dos que ainda não tinham sido chamados. Posavam 

para as fotos e a emoção tomou conta do lugar, muitos e eu também estavam com um sorriso congelado 

no rosto e um nó na garganta, cheio de felicidade pela oportunidade de fazer parte daquela grande “festa”. 

Esse é o relato de um pedaço da história da JAI-Jovem que ilustra a primeira edição ocorrida em 

2016, depois desta tivemos mais 3 edições com maior sucesso ainda. Em 2019 foram 24 alunos premiados 

e tivemos 78 inscritos numa “festa da iniciação científica” que reuniu mais de 400 pessoas.  

Enfim, participar da JAI-Jovem é uma experiência fantástica e muito prazerosa.” 

 

José Carlos Vargas da Silva - Técnico Administrativo em Educação/CIC/PRPGP 
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Eventos satélEventos satélEventos satélEventos satélitesitesitesites    
 

Desde 2010 a CIC/PRPGP estimula a realização de eventos durante a 

semana da JAI. Lá em 2010 apenas o NIT, o HUSM, e os PPGs em Química e 

Ciências Odontológicas, tiveram eventos paralelos, com controle e 

gerenciamento de programações independentes, mas que enriqueceram a 25ª 

JAI com a vinda de palestrantes de renome nacional e internacional. Este número 

cresceu nos quatro anos daquela gestão. Na 28ª JAI, em 2013, já eram 18 eventos 

paralelos. 

A partir de 2014 os eventos paralelos passaram a se chamar Eventos 

Satélites, mas só em 2016, na 31ª JAI, a CIC/PRPGP passou a padronizar o registro 

destas atividades, divulgando sua realização dentro da programação oficial do 

evento e certificando os participantes. Abaixo o formulário de registro: 

 

 

                                                     Imagem 253 – Fonte: CIC/PRPGP 
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Várias unidades administrativas atenderam ao chamado da CIC para 

registro dos eventos satélites em 2016: 

 

 
 Imagem 254 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

A partir dos links acima o usuário era direcionado para uma página com 

informações específicas sobre o evento, produzido pela CIC com as informações 

enviadas pelos coordenadores, ou para a própria página do evento, se fosse o 

caso. 

 

 
Imagem 255 – Fonte:  CIC/PRPGP 



292 

Inscrições de trabalhoInscrições de trabalhoInscrições de trabalhoInscrições de trabalhossss    
 

A 31ª JAI manteve a curva ascendente das inscrições. Neste ano o evento 

superou a marca dos 4.500 trabalhos inscritos. Veja o quadro (sem externos): 

 

EVENTO 
INSCRITOS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EXT 337 365 351 367 339 384 432 

ENS 252 334 274 273 386 509 670 

PG 351 368 346 371 414 428 645 

IC 2.118 2.230 1.934 1.827 2140 2135 2821 

EMP 0 0 0 0 32 0 0 

T 3058 3297 2905 2838 3311 3456 4568 

      Imagem 256 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
      Imagem 257 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

  
      Imagem 258 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EVENTO
313 343 336 359 320 371 420 EXT
231 316 260 266 358 485 640 ENS
317 353 330 364 403 417 615 PG

1.796 2.112 1.841 1768 2030 2.038 2.689 IC
0 0 0 0 28 0 0 EMP

2657 3124 2767 2757 3139 3311 4364 T
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O trabalho de comunicação efetivo aplicado pela FACOS, a qualificação e 

a simplificação nos procedimentos de inscrição, os eventos satélites, as 

palestras, enfim, a JAI atraía cada vez mais alunos externos para o evento. Veja 

as 28 instituições que estiveram na 31ª JAI, através de 420 trabalhos. 

 

 
            Imagem 259 – Fonte:  CIC/PRPGP 

  

Instituição

CENTRO UNIVERSITARIO FEEVALE - FEEVALE

CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO - UNIFRA

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA - FADISMA

FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA - FISMA

FACULDADE METODISTA DE SANTA MARIA - FAMES

FACULDADE PALOTINA - FAPAS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

Outra Universidade

UNINTER

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA - URCAMP

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - UCS

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - UNISC

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA -UNOESC

UNIVERSIDADE DO PAMPA - UNIPAMPA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA

UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - UNIJUI

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES - URI

FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS - UFCSPA

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUCRS

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF

ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRENTE - EAFA

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA - UNOPAR
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As apresentações de trabalhosAs apresentações de trabalhosAs apresentações de trabalhosAs apresentações de trabalhos    
 

Desde que a JAI saiu das unidades de ensino, em 2006, na 21ª edição do 

evento, ela procura um local que possa recebê-la com todo o seu tamanho, com 

toda a sua grandeza. 

Os prédios do CCSH e do CCR já se mostraram capazes de abrigar a JAI, 

assim como os Ginásios do CEFD ou o Polivalente do Parque de Exposições, mas 

nenhum destes locais contemplou a JAI em todas as suas necessidades. Talvez 

não venhamos a encontrar este local, até que se construa algo voltado para o 

evento, até lá, continuamos procurando. No ano de 2016, a 31ª Jornada 

Acadêmica Integrada inaugurou o prédio da linda Biblioteca Setorial do Centro 

de Ciências Sociais e Humanas.  

 

 
Fotografia 111 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Os módulos orais continuaram nas salas do 74 C, e os painéis migraram 

para a Biblioteca. A equipe de trabalho acompanhava os módulos orais até o 

meio do turno, no hall do 74 C (onde aconteceu a I JAI JOVEM) depois deslocava 

todo o material para a Biblioteca. 
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Fotografia 112 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

A Biblioteca Setorial do CCSH não estava mobiliada. O prédio estava 

pronto, mas sequer havia sido entregue pela empresa responsável. Ainda havia 

pequenos ajustes a serem feitos. Assim, a JAI pode desfrutar de um local 

absolutamente espaçoso e confortável para seus painéis. 

 

 
Fotografia 113 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Na foto abaixo vê-se as duas recepções: à esquerda para os alunos 

participantes, com crachás e controles de frequência, e à direita para os 

avaliadores, com as pastas de avaliação. 

 

 
Fotografia 114 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Os alunos da JAI JOVEM tiveram espaço para suas maquetes. 

 

 
Fotografia 115 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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No quadro abaixo podemos ver a distribuição e a forma de divulgação dos 

módulos orais. 

 

 
   Imagem 260 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
Fotografia 116 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Avaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhos    
 

 
               Fotografia 117 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Em 2016, na 31ª JAI, a CIC ainda usava o modelo físico, por assim dizer, 

para realizar a avaliação. O docentes retiravam suas pastas, com as fichas com 

as perguntas e os cartões respostas. Esses cartões eram processados na 

COPERVES e obtinha-se o resultado final. Desde o ano de 2008, na 23ª JAI, 

estamos utilizando este sistema. 

 

 
Fotografia 118 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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A escolha dos alunos para representar a UFSM na JNIC/SBPC cada vez mais 

despertava o interesse dos alunos. Assim, o processo de avaliação passou a ser 

observado e questionado. Os alunos queriam uma avaliação criteriosa de seu 

trabalho e se esforçavam para fazer um boa apresentação. Passaram portanto a 

se interessar por quem seria seu avaliador, se ele era de sua área, se ela já havia 

chegado, se ele seria substituído, enfim, o Prêmio 40 Melhores contribuiu muito 

para o crescimento da qualidade das apresentações. Precisávamos otimizar a 

avaliação. Outro desafio se aproximava. 

Veja a distribuição dos 40 Melhores (IC e Ensino) em 2016 na Imagem 261. 

A CIC sempre assegurou pelo menos uma vaga por unidade, o que justifica alguns 

índices abaixo de 0,5 gerarem cota.  

 

 
                                                  Imagem 261 – Fonte:  CIC/PRPGP  

Centro % Nº AJUSTE

CACH. 0,9456 0,3783 1

CAL 6,3357 2,5343 3

CCNE 9,7872 3,9149 4

CCR 18,676 7,4704 7

CCS 15,887 6,3546 6

CCSH 13,05 5,2199 5

CE 4,2553 1,7021 2

CEFD 2,5059 1,0024 1

FW 4,9645 1,9858 2

PALM. 5,1064 2,0426 2

CT 12,861 5,1442 5

POLITÉC. 2,2222 0,8889 1

CTISM 1,560284 0,6241 1

UDESM 1,513002 0,6052 1
TOTAL 99,66903 39,868 41

Seleção para a SBPC 2016
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Os 40 Melhores da 31ª JAI, em 2016, que representaram a UFSM na 69ª 

JNIC/SBPC, em Belo Horizonte – MG no ano seguinte, em 2017: 

 

 
                    Imagem 262 – Fonte:  CIC/PRPGP  

CENTRO APRESENTADOR ORIENTADOR

CAL AMANDA PETRY RADUNZ PATRICIA MARCUZZO

CCS ANA ELIZE BARIN MELISSA ORLANDIN PREMAOR

CCNE BERNARDO ABREU DA CRUZ SANDRA ELIZA VIELMO

CT BIANCA REICHERT ADRIANO MENDONCA SOUZA

FRED. WEST. CARINE MEIER DENISE SCHMIDT

CE CAROLINA FONTANA DA SILVA GRAZIELA ESCANDIEL DE LIMA

CCNE CAROLINA KANNENBERG JONATAN DUPONT TATSCH

CCNE CAROLINE MATTE SENGER CEZAR AUGUSTO BIZZI

CEFD CLAUDIA URBAN SOARES FERNANDO COPETTI

CAL CRISTIAN NAISSINGER LAMPERT MARIANE MAGNO RIBAS

CCNE CRISTINE RAUBER OLIVEIRA FABIO MARIANO BAYER

CCSH EMANUELLY MENEZES VARGAS JULIANA PETERMANN

CCS EVELYNE DA SILVA BRUM SARA MARCHESAN DE OLIVEIRA

CCSH GABRIELA ALMEIDA DE SOUZA FLAVIA LUCIANE SCHERER

PALMEIRA JASSANA BERNICKER DE MAGALHAES GREISSE VIERO DA SILVA LEAL

CCSH JEAN SILVEIRA ROSSI CLAUDIA REGINA ZILIOTTO BOMFA

CT JORDAN PAULESKI ZUCUNI HUMBERTO PINHEIRO

CE JULIA JOST BERAS MARCIA LISE LUNARDI LAZZARIN

CTISM JULIANO STEFANELLO BIZELLO CLAITON PEREIRA COLVERO

CCR KARINE PATRIN PONTIN MARISTELA LOVATO

CCS KAROLINE SILVEIRA PORTES VALDETE ALVES VALENTINS DOS SANTOS FILHA

CCR LARISSA LUISA SCHUMACHER LILIANA ESSI

UDESSM LAURO RUBIN ADRIANO RUDI MAIXNER

CCS LEONARDO LANES DA SILVEIRA DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL

CT LUCAS FERREIRA DA SILVA JOAO VICENTE FERREIRA LIMA

CT MANUELA ILHA SILVA HUGO GOMES BLOIS FILHO

CCR VITÓRIO LONDERO PAGLIARIN ENIO MARCHESAN

FRED. WEST. MARINDIA NEUMANN DALLA VALLE MELINA DE SOUZA MOTA

PALMEIRA MATEUS TREMEA RAFAEL ALDRIGHI TAVARES

CCR NARIANE DE ANDRADE ZAIDA INES ANTONIOLLI

CCS PATRICIA RODRIGUES BERTA MARIA HEINZMANN

CCSH PEDRO OSORIO DE FREITAS SILVIO JOSE LEMOS VASCONCELLOS

CCR RAQUEL FRANCIELE COLLE MACHADO MARINA VENTURINI COPETTI

POLITÉCNICO RICARDO VIEIRA DA SILVA ALESSANDRO CARVALHO MIOLA

CCR ROBERTA DO NASCIMENTO LIBARDONI NEY LUIS PIPPI

CAL SUELLEN DO NASCIMENTO DE SOUZA MORENO LEONARDO BARILI BRANDI

CT THAIS LAVARDA GATIBONI PAOLA DE AZEVEDO MELLO

CCR VICTÓRIA MARTINI SASSO LUCIANE ALMERI TABALDI

CCS VINÍCIUS VICTOR LORENZONI ROSMARI HORNER

CCSH YNGRID ALGARVE VIZZOTTO RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA
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32ª JAI 
2017 
23 a 27 de outubro 

32ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
4.871 trabalhos 

Anais: Arquivo virtual na WEB 

Tema: “O decolar de mentes brilhantes” 

 

 
Imagem 263 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

No ano de 2017 aconteceu o 1º Dia C da Ciência. O Dia C da Ciência 

acontece na quarta-feira da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mesma 

semana em acontece a Jornada Acadêmica Integrada. O Dia C foi uma proposição 

do  Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação das 

Instituições Federais de Ensino (COPROPI) e do Fórum de Pró-Reitores de 

Pesquisa e Pós-graduação (FOPROP).  

 

Em 2017 a JAI agrega o Dia C em suas programações; a JAI muda  o local 

de apresentação dos  banners; acontece a II JAI 

JOVEM; os números da JAI não param de 

crescer.  
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                                                                                                                              Imagem 264 – Fonte:  CIC/PRPGP 

O decolar de mentes brilhantesO decolar de mentes brilhantesO decolar de mentes brilhantesO decolar de mentes brilhantes    
 

A equipe da FACOS ganha em 2017 a direção do Professor Rodrigo Stèfani. 

A equipe se renova e se renovam as relações entre a FACOS e a CIC/PRPGP. “O 

decolar de mentes brilhantes” traduzia muito bem o sentimento da nova equipe 

de bolsistas da FACOS.  

A comunicação da JAI cada vez mais caminha ao encontro dos usuários. 

Não apenas a comunicação através das redes sociais, monitoradas pelas equipes 

da FACOS, mas também os textos produzidos para as comunicações formais 

ganham um vocabulário e uma abordagem que permitiu uma aproximação dos 

órgãos gestores do evento, ainda necessariamente vestidos com os protocolos e 

procedimentos que se impõem à gestão pública, àqueles que, efetivamente são 

os verdadeiros protagonistas da Jornada Acadêmica, a comunidade acadêmica 

da UFSM. 

Um exemplo desta abordagem é a simplicidade da camiseta do evento, 

confeccionada para a 32ª JAI.  

 

 
Imagem 265– Fonte:  CIC/PRPGP 
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A II JAI JOVEMA II JAI JOVEMA II JAI JOVEMA II JAI JOVEM    
 

O sucesso da primeira edição em 2016 foi superado em 2017. A JAI Jovem  

se consolida como um importante evento dentro da Jornada Acadêmica 

Integrada da UFSM. Na II JAI Jovem, durante a 32ª JAI, as escolas responderam  

de forma ainda mais positiva ao chamado da UFSM, e proporcionaram 

momentos recheados  de cores, de uniformes, de identidades, de juventude e 

de emoção.  

Os melhores trabalhos da II JAI Jovem estão publicados no livro de Anais 

do evento, produzido pela CIC/PRPGP e disponível no site do evento. 

 

 
                                               Imagem 266 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Veja no quadro à seguir (Imagem 267), as escolas participantes da II JAI 

Jovem, durante a 32ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, em 2017. 
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               Imagem 267 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

A FACOS passou a trabalhar na campanha da JAI Jovem também a partir 

de 2017. 

 

 
                                           Imagem 268 – Fonte:  CIC/PRPGP 

Escola Município

CE Manoel Ribas SANTA MARIA 

CE Tancredo Neves SANTA MARIA 

Colégio Franciscano Sant’Anna SANTA MARIA - RS

Colégio Marista Santa Maria SANTA MARIA - RS

Colégio Tiradentes da Brigada Militar - SM SANTA MARIA - RS

E.B.E. Érico Veríssimo SANTA MARIA 

EEEB Augusto Ruschi SANTA MARIA 

EEEB Irmão José Otão SANTA MARIA 

EEEB João XXIII SÃO JOÃO DO POLÉSINE 

EEEB Rui Barbosa PINHAL GRANDE 

EEEB Tiradentes NOVA PALMA 

EEEM Cilon Rosa SANTA MARIA 

EEEM Dr. Walter Jobim SANTA MARIA 

EEEM Mal.H de A.Castelo Branco SANTA MARIA 

EEEM Princesa Isabel  SANTA MARIA 

EEEM Profª Maria Rocha SANTA MARIA 

IEE Olavo Bilac SANTA MARIA 

IFF – Campus São Vicente do Sul São Vicente do Sul - RS
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Jai ExternosJai ExternosJai ExternosJai Externos    
 

Até 2017 enfrentávamos algumas dificuldades com os registros dos alunos 

externos à UFSM. Precisávamos encontrar uma forma de melhor identificá-los, 

assim como estabelecer alguns critérios para as inscrições dos alunos da UFSM, 

sem que isso fosse impeditivo às inscrições dos alunos externos. 

Assim foi criado na 32ª JAI o sub-evento I Jai Externos. Esta modalidade 

estava direcionada à todos os acadêmicos de nível superior, que estivessem 

vinculados à alguma instituição de ensino, e que desejassem apresentar seu 

trabalho em nosso evento. 

Esse aluno pagaria uma taxa de R$ 20,00 (vinte reais), enquanto os alunos 

da UFSM eram isentos. Importante lembrar que os alunos externos já podiam 

participar da JAI em anos anteriores, porém, não tinham um sub-evento 

exclusivo para sua condição de externo à UFSM. 

Na primeira edição da Jai Externos tivemos 521 registros de inscrições com 

trabalho. Após os procedimentos de seleção chegamos a 425 alunos com 

trabalhos aprovados. Esse número é inferior ao número de inscritos, em quase 

100, porque os alunos, ao realizarem suas inscrições, o fazem eventualmente 

mais de uma vez, o que faz com que o número de inscritos deva ser considerado 

como registro apenas. Na Imagem 260, parte do material enviado às instituições 

externas, como divulgação do evento. 

 

 
                                                         Imagem 269 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Na Imagem 270, a seguir, a lista de instituições que tiveram pelo menos 

um aluno inscrito na 32ª JAI. Foram 29 instituições de ensino do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná. 

 

 
      Imagem 270 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 

  

Instituição participante - 32ª JAI - 2017

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOM ALBERTO - FDA

CENTRO REGIONAL SUL DE PESQUISAS ESPACIAIS - CRSPE/ INPE - MCT

CENTRO UNIVERSITARIO FEEVALE - FEEVALE

CENTRO UNIVERSITARIO FRANCISCANO - UNIFRA

CENTRO UNIVERSITARIO METODISTA - IPA

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA - FADISMA

FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA - FISMA

FACULDADE METODISTA DE SANTA MARIA - FAMES

FACULDADE PALOTINA - FAPAS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

UNINTER

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA - URCAMP

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - UCS

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA - UNICRUZ

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL - UNISC

UNIVERSIDADE DO PAMPA - UNIPAMPA

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CARATINA - UFSC

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

UNIVERSIDADE INTEGRADA VALE DO TAQUARI DE ENSINO SUPERIOR - UNIVATES

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA - UNOPAR

UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - UNIJUI

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES - URI



307 

Eventos SatélitesEventos SatélitesEventos SatélitesEventos Satélites    
 

Cada vez mais, as unidades e sub-unidades, os Laboratórios e os Grupos 

de Pesquisa da UFSM utilizam a semana da JAI para a realização de seus eventos. 

A sincronia entre os Programas de Pós-graduação, a CIC/PRPGP e estes órgãos 

vem permitindo que os eventos aconteçam de forma articulada, sem que suas 

atividades sejam coincidentes com as atividades formais  Jornada Acadêmica 

Integrada. 

 

Veja os eventos de 2017: 

 

 
Imagem 271 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Além da certificação e dos limitados recursos orçamentários que a 

CIC/PRPGP conseguia destinar aos Eventos Satélites, entendia-se que o mais 

importante é que o evento registrado como evento satélite  obtinha a chancela 

Evento Unidade Sub-Unidade Coordenador

2ª Jornada de Ciência Política CCSH PPG Ciências Sociais Rosana Soares Campos

3º SASI Colégio Politécnico Curso de Graduação em Sistemas para Internet Daniel Lichtnow

I Congresso de Ensino, 
Pesquisa e Extensão em 

História da UFSM
CCSH Curso de História Beatriz Teixeira Weber

MINICURSO: LITERATURA E 
EROTISMO: CONCEITOS-

CHAVE
CAL PPG LETRAS Sueleny Ribeiro Carvalho

Semana da Música e 
Tecnologia

CAL Curso de Música e Tecnologia
Marcelo de Campos 

Velho Birck

II Encontro regional e mesa-
redonda de Direito, Marxismo 
e Meio Ambiente: o desvelar 

do capitalismo através de 
análises socioeconômicas, 

jurídicas e ecológicas

CCSH Curso de Direito
Maria Beatriz Oliveira da 

Silva

DIA DE PE: Novos espaços 
para a Produção Editorial

CCSH Curso de Comunicação Social Liliane Dutra Brignol

VIII Semana Acadêmica de 
Relações Internacionais 

(SARI)
CCSH Curso de Relações Internacionais

Thomaz Francisco 
Silveira de Araujo Santos

1º Dia da Dança CAL Curso de Bacharelado em Dança Flávio Campos
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institucional, tendo inclusive sua programação veiculada juntamente com a da 

JAI. 

A seguir, parte do material de divulgação de 2017. 

 

 
                                           Imagem 272 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
                                           Imagem 273 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
                                           Imagem 274 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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A CIC/PRPGP e os Cursos de Dança Bacharelado/CAL, Dança Licenciatura 

Plena/CEFD e Música/CAL, promovem em 2017 novas ações para o resgate do 

JAI NA PRAÇA de 2014. A JAI Artística buscaria novos espaços e reinventaria 

formatos que viessem cada vez mais ao encontro dos acadêmicos daquela área. 

Neste ano de 2017 a JAI Artística registrou dois Eventos Satélites, um na área de 

Dança – Dia da Dança na JAI -  coordenado pelo Professor Flávio Campos, e outro 

na área de Música – Música na JAI, coordenado pelo Professor Marcelo Birck. 

Veja as programações nas imagens 275 (parcial) e 276:  

 

 

 
          Imagem 275 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Fotografia 119 - Fonte: Acervo pessoal 

 

O palco circular proposto por Flávio Campos precisou ser visto para ser 

compreendido pela equipe da CIC/PRPGP. A ideia de um círculo dividido em 

quatro palcos, cada um com sua estrutura própria, embora fosse algo comum no 

mundo da arte, pareceu estranho aos técnicos da CIC. Enquanto as 

apresentações migravam de um palco para outro, os avaliadores e a assistência 

migrava também, ou não. Todos, exceto os artistas – que tinham seu palco já 

pré-definido, tinham a prerrogativa de escolher o melhor local para assistir ou 

para avaliar. Poucos usaram as cadeiras dispostas no entorno do círculo; 

preferiam estar em pé, ou sentavam-se ao chão. As luzes tinham como foco o 

artista que estava em apresentação, ao redor, os resíduos da iluminação davam 

um ar anônimo à assistência, que se permitia expressões e movimentos 

silenciosos, em resposta às propostas do artista em performance.  Um 

verdadeiro privilégio para quem desfrutou aquele momento. 
 

l  

                                                   Fotografia 120 - Fonte: Acervo pessoal 
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                Imagem 276 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
                    Fotografia 121 - Fonte: Acervo pessoal  
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Inscrições de trabalhosInscrições de trabalhosInscrições de trabalhosInscrições de trabalhos    
 

 
Imagem 277 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

A utilização de templates (Imagem 278) acompanhados de instruções de 

preenchimento do resumo (Imagem 279)  vem sendo adotado desde 2014 com 

muito eficácia no processo de inscrição. A CIC/PRPGP é o local para onde as 

demandas são enviadas e é bastante evidente o quanto este procedimento vem 

facilitando o envio correto dos resumos. 

 

 
          Imagem 278 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 



313 

 
          Imagem 279 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 



314 

Com destaque para as inscrições do 1ª JAI EXTERNOS, a JAI aproxima-se 

das 5.000 inscrições em 2017. Vejam que os alunos externos, nos anos 

anteriores, estavam distribuídos entre os sub-eventos já existentes, por isso a 

redução é vista no Fórum Extensão Conta, e na Mostra de Ensino principalmente. 

Já no Salão de Pós-graduação a ausência dos externos não foi significativa 

enquanto no Salão de Iniciação Científica também se nota apenas um pequeno 

crescimento. 

 

 
      Imagem 280 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 

 
      Imagem 281 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EXT 337 365 351 367 339 384 432 390

ENS 252 334 274 273 386 509 670 520

PG 351 368 346 371 414 428 645 668

IC 2.118 2.230 1.934 1.827 2.140 2.135 2.821 2.773

externos 123 116 201 191 275 282 270 520

T 3.181 3.413 3.106 3.029 3.554 3.738 4.838 4.871

25ª 26ª 27ª 28ª 29ª 30ª 31ª 32ª

EVENTO
INSCRITOS

390
520

668

2773

520

Inscrições 32ª JAI

EXT ENS PG IC externos
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O Prêmio destaque em PesquisaO Prêmio destaque em PesquisaO Prêmio destaque em PesquisaO Prêmio destaque em Pesquisa    
 

 
           Imagem 282 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Em 2017 o Prêmio Destaque em Pesquisa ganhou um novo formato. Além 

do Destaque em Pesquisa, foi premiado também o Professor Destaque. A 

Imagem 282, pertence a campanha publicitária de 2018, mas faz referência ao 

prêmio concedido no ano de 2017. 

 

 
Fotografia 122 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Fotografia 123 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Durante a cerimônia de abertura o Professor Reitor Paulo Afonso Burmann 

entregou o Prêmio de Professor Destaque para a Professora Juliana Petermann, 

do Departamento de Ciências da Comunicação do Centro de Ciências Sociais e 

Humanas; e o de Destaque em Pesquisa UFSM 2017 para a Professora Cristina 

Wayne Nogueira, Professora Titular do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular do Centro de Ciências Naturais e Exatas. 

 

 
Fotografia 124 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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PalestrasPalestrasPalestrasPalestras    
 

Um dos pontos de destaque na evolução da Jornada Acadêmica Integrada, 

além de todos os que aqui viemos apresentando são as palestras que a JAI vem 

oferecendo aos participantes. Cada vez mais a programação da JAI se vê 

qualificada por nomes da UFSM e de fora dela, palestrando sobre todos as áreas 

do conhecimento. Em 2017, foram 30 palestras distribuídas durante a semana 

do evento: 

 

 
Imagem 283 – Fonte:  CIC/PRPGP 

  

ÁREA PALESTRANTE TÍTULO SALA

Agronomia – Ciência do Solo Prof. Dr. Paulo Ivonir Gubiani Modelagem de processos  para  ava l i ar a  funci onal i dade do sol o 4226

Agronomia – Fitotecnia Prof. Dr. Alencar Júnior Zanon Ciênci a  para  Segurança e Soberani a  Al imentar 4322

Ciência dos Alimentos Profa. Dra. Milene Teixeira Barcia Compostos  bioativos  de subprodutos  da  vi ni fi cação e sua s apl icações 4324

Medicina Veterinária Profa. Dra. Kalyne Bertolin Veterinária Molecular: do Gene à Aplicação Clínica 4426

Engenharia Florestal Prof. Dr. Frederico Dimas Fleig Erros  não amostra i s decorrentes  do tamanho e forma das  uni dades  amostra i s uti l izadas  em 

Inventários  Floresta is  de pl anti os  de árvores
4324

Zootecnia Prof. Dr. Ivan Luis Brondani Fatores  de Sucesso na  Produção de Novi l ho Super Precoce 4228

Artes Visuais Profa. Dra. Andreia Machado Oliveira Prá ti ca s Artís ti ca s nos  cruzamentos  entre Arte(s ), Ci ência  e Tecnol ogia 4422

Teatro Prof. Dr. José Renato Noronha Pal estra-performance:”Experi ência  pel a  Presença na  (Auto)formação com mus i ca i s  brechti anos 4226

Liguistica Prof. Dr. Eduardo Roberto Junqueira Guimarães A produção de conheci mento e as  l ínguas  “i nvis íveis ” 4232

Educação Prof. Dra. Leandra Boer Possa A Pesqui sa  na  Formação do Professor 4226

Educação Profa. Dra. Anemari Roesler Lopes Interação entre a  Univers ida de e a  escola  de Educação Bás ica: a  experi ência  do GEPEMat 4422

Arquitetura e Urbanismo Profa. Dra. Mineia Johann Scherer Ecotécni cas verdes  e seus  benefícios  ao ambi ente construído: coberturas  vi vas  e jardins  vertica i s . 4228

Comunicação Prof. Dr. Reges Toni Schwaab Perguntar e escrever sobre Comunicação: di scuti ndo a  pesquisa 4422

Direito Profa. Dra. Maria Beatriz Oliveira da Silva O Direi to em Marcha à  ré: Do Es tado de Di rei to ao Es tado de Exceção e Retrocesso de Direi tos 4324

Filosofia Prof. Dr. José Lourenço Pereira da Silva A Teori a  das  Formas  de Platão 4324

História Prof. Dr. João Luis Ribeiro Fragoso
A imaterialidade da qualidade social e o engenho de açúcar escravista: monarquia católica e 
economia mundo braudeliana (Rio de Janeiro, seculos XVII e XVIII) 4422

Ciências Socias Prof. Dr. Richard Miskolci Escudeiro Desejos  Di gita i s : Uma anál i se Soci ológi ca  da  busca  de parcei ros on-l i ne Imembui

Enfermagem Profa. Dra. Silviamar Camponogara Desafios  do trabalho da  enfermagem na contemporaneidade 4422

Medicina Prof. Dr. Fabio Vasconcelos Comim Medici na  Trans laci onal 4226

Farmácia Eng. Bioquímico Jean Pachot Empreendendori smo em biotecnol ogi a 4324

Odontologia Prof. Dr. Carlos Heitor Moreira Preci são e Val idade na Pesqui sa  Odontol ógi ca 4422

Fonoaudiologia Profa. Dra. Michele Vargas Garcia O sintoma zumbido: importância do saber e do tratamento multiprofissional 4232

Prof. Dr. Érico Marlon de Moraes Flores Financiamento da Pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul CT

Prof. Dr. Henrique Carlos de Oliveira de Castro Internacionalização: permanente desafio das Universidades Brasileiras CT

Bioquímica Profa. Dra. Vania Lucia Loro Toxicol ogia  Ambi enta l  e Efei tos  de Antioxi dantes  Para  Uso Contra  Diferentes  Patol ogia s em 

Humanos  e Animai s
4432

Física Prof. Dr. Juliano Casagrande Denardin Nanoestruturas  Magnéti cas  e suas  Apl icações 4226

Matemática Prof. Dr. Fernando Colman Tura Número de Árvores  Geradoras  em Cografos 4426

Química Prof. Dr. Davi Fernando Back
Os metais de transição e a vida. A bioinorgânica como ferramenta na investigação dos metais 
nos processos biológicos 4232

Engenharia Química Prof. Dr. Marcio Antonio Mazutti Desafios para a engenharia química na produção de moléculas microbianas 4422

Engenharia Sanitária Prof. Dr. Francisco Rossarolla Forgiarini Toxicol ogia  Ambi enta l  apl icada à  Gestão dos Recursos  Hídri cos 4426

SEXTA FEIRA – 27/10 – 15:15h

QUINTA FEIRA – 26/10 – 15:15 h

QUINTA FEIRA – 26/10 – 16:00h

DIA C DA CIÊNCIA

SEXTA FEIRA – 27/10 – 10:15h

QUARTA FEIRA – 25/10 – 15:15h

QUINTA FEIRA – 26/10 – 9:00h

QUINTA FEIRA – 26/10 – 10:15h

AS SALAS DAS PALESTRAS SÃO NO PRÉDIO 74-C DO CCSH

SEGUNDA FEIRA – 23/10 – 15:15h

TERÇA FEIRA – 24/10 – 10:15h

TERÇA FEIRA – 24/10 – 15:15h

QUARTA FEIRA – 25/10 – 10:15h
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ParticipParticipParticipParticipantes Ouvintesantes Ouvintesantes Ouvintesantes Ouvintes    
 

A inscrição na modalidade “Participante Ouvinte” acontece desde as 

primeiras edições do evento, ainda nas décadas de 1980 e 1990. Esta 

modalidade permite que qualquer pessoa, mesmo não acadêmico, possa 

participar da JAI, assistindo suas palestras, suas apresentações e eventos 

satélites. Para isso os ouvintes, ainda em 2017, pagavam uma taxa de R$ 5,00 

(cinco reais), e recebiam um crachá – um documento físico através do qual era 

feito o controle de frequência dos participantes, mediante a utilização de 

carimbos pela Comissão do evento. Os participantes com 50% de presença 

obteriam, no site do evento, seu certificado, com carga horária de 30 horas, 

conforme determinava a Resolução Nº 015/2004. A Resolução Nº 008/2005 

revogou a 015/2004, mas não fez referência à carga horária dos ouvintes. Assim, 

a CIC vem mantendo a carga horária de 30 horas no documento. 

 

 
Fotografia 125 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral  
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A partir de 2017, o controle de frequência dos participantes ouvintes 

passou a ser eletrônico. 

O CPD desenvolveu uma ferramenta para leitura das informações colhidas 

a partir do código de barras presente nas carteiras do RU / Biblioteca para os 

alunos da UFSM. Para os externos o sistema gerava um código de barras quando 

da inscrição. Esse código de barras devia ser impresso e apresentado nos locais 

de controle de presença para a leitura. 

A Pró-reitoria de Graduação cedeu os computadores e as leitoras de 

códigos de barras que viabilizaram a ação. A CIC/PRPGP treinou os bolsistas e 

criou as equipes de trabalho para a tarefa. O sistema de controle de frequências 

dos ouvintes da JAI estava informatizado. Ainda seriam necessários ajustes 

àquele projeto piloto, mas os passos do evento continuavam sendo sempre em 

frente, nessa e em todas as outras frentes. 

O certificado de 2017: 

 

 
Imagem 284 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Apresentações de trabalhosApresentações de trabalhosApresentações de trabalhosApresentações de trabalhos    
 

A mudança nos locais de apresentações dos banners da JAI já era uma 

tradição, que seria mantida em 2017. 

Após passear por diversos lugares, a JAI teria encontrado em 2016, no 

Prédio da Biblioteca Setorial do CCSH o mais adequado e confortável dos 

ambientes para as apresentações em banner. Mas evidentemente a importante 

Biblioteca Setorial do CCSH veio a ser inaugurada, e os banners da JAI novamente 

precisavam de um novo local. Poderíamos retornar ao projeto de 2015, pois os 

módulos orais estavam funcionando muito bem no 74 C, mas uma nova solução 

foi adotada: o recém inaugurado Centro de Convenções, com seu hall de 

entrada, seu foyer, seu enorme palco e estruturado, suas salas e camarins, sua 

saídas de emergência e corredores que levam a lugares escondidos numa 

engenharia absolutamente contemporânea. Uma obra impressionante que 

marca uma nova era para os espetáculos que visitam Santa Maria. E a JAI foi para 

o Centro de Convenções. 

 

 
Fotografia 126 - Fonte: Diário de Santa Maria 
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          Imagem 285 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

A CIC/PRPGP montou um plano para otimizar a ocupação do espaço e 

assegurar uma capacidade de 600 banners por turno. 

 

 
          Imagem 286 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Este formato seria usado ainda em 2018 e 2019, mas precisaria de ajustes 

para futuros eventos presenciais. Questões de acessibilidade, fluxo para pessoas 

com limitações físicas, precisam ser resolvidas.  

As inscrições da Jornada Acadêmica Integrada vêm mudando sua 

configuração nos últimos anos, como já vimos anteriormente. Aquelas 

mudanças, que trazem os cursos da área da saúde e das sociais aplicadas num 

vértice crescente de 2014 para cá, começam a influir no andamento das 

apresentações. 

 

 
Fotografia 127 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

O fato é que a Jornada Acadêmica Integrada é um evento de enormes 

proporções. A manutenção dos eventos satélites vem sendo possível pela prévia 

divulgação dos dias em que os módulos de apresentação, oral ou banner, 

acontecerão. Isso limita a ação da Comissão Executiva no momento de 

redistribuir esse ou aquele curso, considerando o número de inscrições. O 

caminho em direção ao melhor, ao maior, não é veloz, mas tem que ser 

constante. É preciso sempre aprender e corrigir. 
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Fotografia 128 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Acima, os banners com lotação máxima. No anfiteatro do Prédio 74 C eram 

poucas as cadeiras vazias nas apresentações orais e nas palestras temáticas. 

 

 
Fotografia 129 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Avaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhos    
 

Os aprovados no processo de seleção em 2017: 

 

 
                     Imagem 287 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

O quadro abaixo mostra a distribuição do Prêmio 40 Melhores entre as 

unidades, na 32ª JAI. 

 

 
Imagem 288 – Fonte:  CIC/PRPGP 
 

379
494

646

2674

478

32ª JAI - Aprovados 2017

EXT ENS PG IC EXTERNOS

Unidade Total % cotas Arredondamento Nota Máxima Relação NM/VAGA

CCS 558 17,53614 7,014456 7 114 16

CCR 518 16,27907 6,511628 7 54 8

CCSH 419 13,16782 5,267128 5 87 17

CT 371 11,65933 4,663734 5 29 6

CCNE 289 9,082338 3,632935 4 42 11

CAL 232 7,291012 2,916405 3 55 18

CE 175 5,499686 2,199874 2 38 19

PALMEIRA 164 5,153991 2,061596 2 22 11

FREDERICO 141 4,431175 1,77247 2 13 7

POLIT 93 2,92269 1,169076 1 10 10

CEFD 90 2,82841 1,131364 1 17 17

CACHOEIRA 49 1,539912 0,615965 1 4 4

CTISM 47 1,477058 0,590823 1 8 8

UDESSM 36 1,131364 0,452546 1 1 1

3182 100 42 494

Prêmio 40 Melhores - Vagas por Unidade 



325 

 
Fotografia 130 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

A cerimônia de premiação aos 40 Melhores da 32ª JAI aconteceu em a 14 

de março de 2018, na Sala 218 da Reitoria, às 14:30. Além da certificação este 

prêmio incluiu a possibilidade do aluno representar a UFSM na Jornada Nacional 

de Iniciação Científica, evento da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência, que este ano acontece entre os dias 22 e 28 de julho de 

2018, em Maceió – AL. Abaixo, na Fotografia 131, a visita do Reitor e do Vice 

durante as apresentações da 32ª JAI. 

 

 
Fotografia 131 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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DepoimentoDepoimentoDepoimentoDepoimento    
 
“Em minha época de aluno da UFSM, meu curso não tinha iniciação científica, então 

não participei da JAI como aluno, mas, morador da Casa do Estudante, convivia com outros 

colegas que participavam, por serem de outras áreas, principalmente meus colegas das 

Agrárias. Eles participavam da JIPEE. Depois, já em 1996 quando entrei na UFSM como 

docente, passei a ter alunos atuando em iniciação científica, e participando da JAI. Depois meu 

vínculo foi aumentando, principalmente quando me tornei diretor do centro. Para quem não 

lembra, a JAI era descentralizada, então o evento já acontecia por aqui. Assim o CCSH nunca 

perdeu o vínculo com a JAI, também por eu estar ocupando cargos de diretor e de vice-diretor 

já a muitos anos. Veja que um marco que temos hoje no CCSH foi o de termos inaugurado 

nossa nova Biblioteca Setorial através da realização da JAI. Antes de ter livros, ou de 

funcionários, a JAI ocupou aquele espaço. A JAI também utiliza nossas salas de aulas em todos 

os prédios, 74 A, B e C. 

Portanto posso dizer que minha relação com  a JAI, é muito mais forte enquanto 

docente. Me considero um incentivador da atividade de alunos em iniciação científica. Penso 

que o dinheiro empregado na Iniciação Científica é o muito importante. Entendo que através 

da pesquisa se consegue chegar ao aluno, nosso objetivo principal. Como diretor, tenho um 

orgulho muito grande de receber o evento em nossa unidade. Acompanhar o nervosismo dos 

alunos ao receber a avaliação é sempre muito emocionante. Eu sou avaliador, ajuda na 

avaliação dos colegas que eventualmente não podem vir, enfim,  a JAI é uma grande festa, me 

lembra muito o antigo Vestibular da UFSM. A JAI aproxima a UFSM de seu aluno. 

Penso que a PRPGP deveria envolver mais os diretores, os chefes de departamento e 

coordenadores nos processos da JAI. A JAI precisa ser entendida como uma atividade 

acadêmica da UFSM. Vejo que os alunos se esforçam em preparar seu trabalho para 

apresentação no evento, porém, nem sempre recebem o devido suporte por parte de seus 

orientadores. Os professores não se engajam ao evento como deveriam. Também quero 

registrar minha opinião sobre o cancelamento de aulas. Penso que essa decisão deva ser 

reavaliada, pois com o campus funcionando, teremos uma adesão ainda maior.  

Eu me sinto orgulhoso das responsabilidades que tenho em cargos diretivos na UFSM, 

por escolha de nossa comunidade, mas sinto muito falta de estar mais perto dos alunos, da 

ação acadêmica, das viagens de estudo. Enfim sou um admirador daquilo que a JAI propõe, 

que é a integração entre todos os atores universitários.” 

 

Professor Doutor Mauri Leodir Löbler – Diretor do Centro de Ciências Sociais e Humanas. 
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Ao longo de meus quase 39 anos como servidor público convivi com 

algumas críticas e muitos elogios. Talvez alguns elogios e muitas críticas. O fato 

é que ambos ensinavam, esclareciam, motivavam à melhora e otimização das 

minhas responsabilidades. Penso que receber elogios é sempre muito fácil. Nos 

envaidecemos um pouco, nos sentimos motivados e agradecidos, 

eventualmente ganhamos um rubor nas faces, e a vida segue. Difíceis são as 

críticas. Estas atingem nosso ego, nosso amor próprio. É preciso fazer força para 

não rejeitá-las sumariamente. Demorei muito para ouvir e aprender com as 

críticas. Ainda hoje as trato com o cuidado devido, pois um pequeno descuido, e 

lá vamos nós para o terreno do pessoal e do insensato. Mas sinceramente, as 

críticas com as quais convivi nem foram tantas assim. Já os elogios, estes foram 

fartos e de várias formas. Às vezes em forma de abraço, as vezes em um simples 

“muito obrigado”, as vezes um sorriso e até mesmo um olhar generoso. Em 

outras vezes, fomos surpreendidos. Vejam o texto abaixo, enviado à Ouvidoria 

da UFSM, pela Professora Maísa Pimentel Martins Corder, do Centro de Ciências 

Rurais da UFSM. Um verdadeiro presente! 
    Imagem 289 – Fonte:  CIC/PRPGP   
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33ª JAI 
2018 
22 a 26 de outubro 

33ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
4.960  trabalhos 

Anais: Arquivo virtual na WEB 

Tema: “A ciência também tem personalidade: a sua” 

 

 
Imagem 290 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Estamos no primeiro ano da segunda gestão do Professor Paulo Afonso 

Burmann à frente da Reitoria, de Paulo Renato Schneider na Pró-reitoria de 

Extensão e Paulo Cesar Piquini como Coordenador de Iniciação Científica e da 

Jornada Acadêmica Integrada. 

Muitas serão as novidades, as mudanças e as melhorias que a 33ª Jornada 

Acadêmica Integrada vai oferecer à comunidade acadêmica de Santa Maria e do 

Rio Grande do Sul, mas este ano, pela primeira vez, os banners seriam 

apresentados no mesmo local do ano anterior, com o mesmo formato e mesma 

distribuição. 

Avaliação eletrônica, Compartilhando Saberes, Prêmios, Jai Artística, JAI 

Jovem. Muitos passos foram dados em 2018 em direção à um formato de evento 

cada vez mais próximo e identificado com seus públicos. 

O discurso transcrito à seguir, do Coordenador de Iniciação Científica da 

UFSM, e Coordenador Geral da JAI, Paulo Cesar Piquini, apresenta todas as 

mudanças e novidades do evento para este ano: 
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“Professores, Técnicos-Administrativos em Educação, Alunos, Senhoras e 

Senhores, 

Esta cerimônia marca a abertura da 33a Jornada Acadêmica Integrada, a JAI 

A JAI, nos últimos anos, vem crescendo e tornando-se um evento que ultrapassa 

expectativas, nos surpreendendo a cada ano. É o maior evento científico da UFSM e um 

dos maiores do estado do RS. 

Nesse ano de 2018, ouve um acréscimo significativo no número de 

apresentações orais, uma reivindicação do nosso público. Na verdade, todos os alunos 

que solicitaram este tipo de apresentação, irão apresentar no formato desejado. Para 

que isso seja possível, estaremos utilizando quase a totalidade das salas dos prédios 

74-A, B e C, do Centro de Ciências Sociais e Humanas, ao qual agradecemos a parceria 

sempre amiga. 

O número de trabalhos de alunos de outras instituições de Ensino Superior 

submetidos à JAI também cresceu, com a participação de mais de trinta instituições 

brasileiras e até de fora do Brasil. 

Diversos outros eventos ocorrem durante a JAI, os quais chamamos de Eventos 

Satélite. Estes somam mais de vinte em 2018, tornando a semana da JAI uma semana 

de atividades extra-classe extremamente rica em oportunidades para os alunos de 

todos os cursos. 

O evento vem trazendo novidades a cada ano, sempre no sentido de qualifica-lo 

e torna-lo atraente para o público envolvido. 

Neste ano, temos modificações na estrutura do evento. 

As palestras de 30 minutos que marcavam o início de algumas sessões de 

trabalhos orais, agora ganharam espaço privilegiado, tendo possibilidade de se 

estenderem por até mais de uma hora, sempre com início as 16 horas 

Teremos neste ano de 2018, 16 palestras convidadas, sobre os mais variados 

temas. Desde o problema da Toxoplasmose em Santa Maria, passando por 

Nanotecnologia, Bioinformática, Realidade Virtual, Complexidade Cerebral e 

Consciência, Políticas Públicas, O Papel das Emoções no Comportamento Moral, 

Reforma Trabalhista, Materiais Funcionais, Bio-empreendedorismo, Engenharia de 

Sistemas, entre outros. 

Enfim, uma gama variada e rica de possibilidades para todos os gostos e 

formações. 

Além de modificações estruturais, damos este ano mais um passo para a 

concretização do formato PERFORMANCE de apresentação de trabalhos, com 

trabalhos do curso de TEATRO sendo apresentados “na prática” se assim posso dizer, 

na terça-feira, as 16:00 horas no espaço Multiuso. Agradeço de antemão aos colegas 

do TEATRO pela colaboração na organização desse módulo. 



330 

Ainda, para nossa alegria e contando com o trabalho competente e solicito da 

Profa. Andrea Charão, dos acadêmicos Pedro Minini e Felipe Marin, além da equipe 

extremamente capacitada do CPD, colocamos à disposição da comunidade acadêmica 

um aplicativo WEB, que coloca toda a programação da JAI à distância de alguns cliques 

de todos interessados. Essa equipe citada criou ainda um aplicativo para avaliação “on-

line” de todos os trabalhos da JAI. Isso é um sonho que vira realidade. Entretanto, neste 

ano esse aplicativo será usado somente pelos membros do Comitê Institucional de 

Iniciação Científica. Esta experiência servirá de teste antes de aplicarmos para toda o 

conjunto de avaliadores do evento no ano de 2019. 

Esse ano teremos também a terceira edição da JAI JOVEM, na tarde de terça-

feira, com a participação das escolas de ensino médio de toda a região de abrangência 

da 8a CRE. Neste evento serão apresentados 78 trabalhos desenvolvidos nestas escolas, 

com a premiação dos trabalhos melhores avaliados nas quatro áreas temáticas do 

ENEM, além da entrega de troféus às escolas com melhor pontuação geral. 

Não poderia aqui deixar de agradecer. 

Gostaria de agradecer a toda a equipe de gestão da UFSM. Em todas as portas 

em que bati, com todos que falei, sempre fui atendido com paciência, atenção, 

camaradagem, parceria, amizade. Por isso posso dizer sem dúvida que o sucesso da JAI 

é de todos vocês meus colegas de gestão. Mas na verdade, não só de vocês. A JAI só 

acontece com a participação de um grande número de nossos professores e, claro, dos 

nossos estudantes, atores principais desse grandioso evento. Assim, o sucesso da JAI é 

de toda a UFSM. As possíveis falhas, por outro lado, e elas haverão, podem ser 

colocadas na minha conta. 

Por fim, não poderia deixar de agradecer aos que junto comigo arregaçaram aos 

mangas em praticamente todos os dias que antecederam esse evento. Minha equipe 

valiosa, meus colegas de trabalho na PRPGP, meus parceiros nessa empreitada, Kleison 

Lima, Marcelo Antunes, José Carlos Vargas da Silva, Gabriela Malaquias, Tatiana 

Siqueira e Arion Helder Pilla. Sem vocês nada disso seria possível. 

 

MUITO OBRIGADO” 
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A ciência também A ciência também A ciência também A ciência também     

tem personalidade: a suatem personalidade: a suatem personalidade: a suatem personalidade: a sua    
 

Novamente em 2018 a campanha de divulgação da JAI ficou sob a 

responsabilidade da equipe da FACOS. Os alunos da FACOS nos surpreenderam 

este ano por adotarem uma linguagem mais ousada, por trazerem para a 

campanha os rostos da equipe e de seus colaboradores e demonstrarem uma 

capacidade dificilmente encontrada em acadêmicos dos semestres iniciais, em 

qualquer curso. Já em 2017 as relações administrativas, aquelas que tratam de 

prazos e formalismos - e que eram ainda o último muro a ser superado nas 

relações da FACOS com a CIC – tiveram um enorme avanço, avanço este que e 

2018 não só se confirma como se consolida, agregando eficiência à qualidade, 

talento e bom gosto. 

 

 
Imagem 291 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 

O belíssimo cartaz de 2018, a 33ª JAI com a cara de quem faz. Alunos, 

professores e técnicos administrativos da UFSM.  A próxima página é toda da 

Imagem 292, destaque merecido. 
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Imagem 292 – Fonte:  CIC/PRPGP  
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Os Prêmios DestaqueOs Prêmios DestaqueOs Prêmios DestaqueOs Prêmios Destaque    
 

Esta edição da JAI teve uma sensível e importante mudança no Prêmio 

Destaque. Além do Prêmio Destaque em Pesquisa, instituído em 2016, e do 

Prêmio Professor Destaque, instituído em 2017, neste ano de 2018 a Pró-reitoria 

de Extensão institui outros dois prêmios: Destaque Extensionista – Professor, e 

Destaque Extensionista – Técnico-Administrativo em Educação. 

A Cerimônia de Abertura aconteceu dia 22 de outubro, às 9:00 horas no 

Auditório de Centro de Convenções, e teve como palestrante o Professor Dr. José 

Mota, com a palestra “A Educação para um Mundo Exponencial”. 

 

Os premiados: 

Prêmio Pesquisador Destaque UFSM 2018 

Professor Bernardo Baldisserotto 

 

Prêmio Professor Destaque UFSM 2018 

Professor Frederico Menine Schaf 

 

Prêmio Destaque Extensionista (TAE e Docente) UFSM 2018 

Professora Ana Primavesi e TAE Venice Terezinha Grings   

 

 
Fotografia 132 - Fonte: Agência de Notícias/UFSM 
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Os Eventos Satélites em 2018Os Eventos Satélites em 2018Os Eventos Satélites em 2018Os Eventos Satélites em 2018    
 

Dezenove eventos fizeram registros na 33ª JAI (Imagem 29384). A CIC 

ainda caminha em direção à todas as atividades que acontecem paralelas à JAI. 

Alguns eventos são independentes quanto à sua organização, financiamento, 

divulgação e certificação, ou seja, são eventos consolidados, eventualmente 

ligados à estruturas nacionais de sua área, e que por estas razões não vê motivos 

para realizar o registro de sua atividade junto à JAI. Ainda outros perdem os 

prazos que a CIC propõe para este registro. Assim, se tem ciência de que o 

número de eventos que acontecem na UFSM, durante a semana da JAI é maior 

que aqueles constantes de nossos registros. 

 

 
        Imagem 293 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Parte do material de divulgação dos eventos satélites registrados em 2018, 

na 33ª JAI nas imagens 294 até 297. Nem todas as coordenações de evento se 

serviam da JAI para divulgar seus eventos. Em alguns casos porque seus públicos 

eram específicos, e seus eventos já possuíam uma divulgação eficiente. 

 

 
                                   Imagem 294 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

        
                             Imagem 295 – Fonte:  CIC/PRPGP            Imagem 296 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
                                    Imagem 297 – Fonte:  CIC/PRPGP  
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A III JAI A III JAI A III JAI A III JAI ----    Jovem em 2018Jovem em 2018Jovem em 2018Jovem em 2018    
 

Nesta 33ª JAI, a III JAI Jovem também traz uma inovação em seus 

procedimentos. Os alunos premiados em 2017, e que portanto ocuparam cotas 

de bolsas em projetos institucionais, sob orientação de professores da UFSM e 

tutela dos seus professores, em suas escolas, teriam a oportunidade de 

apresentarem os resultados de seus trabalhos. Esta não era uma ação de 

prestação de contas para a CIC/PRPGP ou para a UFSM. Esta era sim uma 

oportunidade que a UFSM teria de ouvir estes alunos e professores. Saber suas 

impressões sobre o que a JAI JOVEM estava obtendo como resultado dentro de 

sua escola e como aquele projeto estava ajudando na construção do 

conhecimento para os alunos e para os professores. O evento foi um enorme 

sucesso. Depoimentos emocionados comprovaram a validade da ação e a 

consolidação da  JAI JOVEM como evento institucional. 

 

 
Fotografia 133 - Fonte: Acervo pessoal 
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Fotografia 134 - Fonte: Acervo pessoal 

 

As apresentações da I JAI JOVEM aconteceram no Hall do Prédio 74C, com 

a cerimônia de entrega dos prêmios no Auditório do CCSH. Já a segunda e a 

terceira edição se realizaram no Mezanino do Centro de Convenções, com a 

cerimônia de premiação acontecendo no Auditório.  

 

 
Fotografia 135 - Fonte: Acervo pessoal 
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Os ganhadores da III JAI Jovem, em 2018, na Imagem 298, e o cartaz da III 

JAI Jovem, na Imagem 299. 

 

 
Imagem 298 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
                                                     Imagem 299 – Fonte:  CIC/PRPGP 

Escola ALUNO

Colégio Estadual Manoel Ribas Henrique de Almeida Duarte

E.B.E. Érico Veríssimo Felipe Mendes do Nascimento / Ruan Almeida dos Santos

E.B.E. Érico Veríssimo Andressa Bertazzo de Mello

E.E.E.B. Professora Margarida Lopes Anna Luiza Porto Bergamo / Álvaro Nicoloso Pavan

E.E.E.M. Professora Maria Rocha Francini do Nascimento Carvalho / Francieli do Nascimento Carvalho

EEEB Augusto Ruschi Maria Eduarda Silva da Silva / Luana Santos de Mello

EEEB Augusto Ruschi Paola Costa dos Santos / Yuri Martins Jacobi

EEEM Cilon Rosa Diélen Isabel de Quevedo Bueno / Maria Eduarda Flores Gonçalves

EEEM Cilon Rosa Matheus Oliveira da Silva / Náthaly Scott da Silva

EEEM Cilon Rosa Reuel Rodrigues da Silva / Caroline de Oliveira Carnelosso

EEEM Dr. Walter Jobim Deivid Rossini dos Santos

Inst. Luiz Guilherme do Prado Veppo Juliana dos Reis Santos

Inst. Luiz Guilherme do Prado Veppo Wesley Cordeiro Panazzolo / Mabel Amador Lopes

Escola ALUNO

I. F. F. - Campus São Vicente do Sul JULIA BIDINOTO SELMA

I. F. F. - Campus São Vicente do Sul MILLER MOURA/Vitória Santos

Colégio Militar de Santa Maria Sofia Grellmann Aita

Colégio Militar de Santa Maria Jamily Rosa dos Santos

Colégio Militar de Santa Maria Luana Vargas Barreiro

Colégio Marista Santa Maria Douglas Martins Figueiró

Colégio Marista Santa Maria Manoela Balzan/Marcos Vinicius Pasqualoto Prior

Colégio Tiradentes da Brigada Militar - SM Vítor Trajano Baier Bernhardt/Joele Clerici Wegner

Colégio Tiradentes da Brigada Militar - SM Luiza Silveira de Oliveira

Colégio Tiradentes da Brigada Militar - SM Alice Medeiros Ferraz/Manoela Appel Borges

Colégio Tiradentes da Brigada Militar - SM Henrique Rodrigues de Borba



339 

2º Compartilhando Saberes2º Compartilhando Saberes2º Compartilhando Saberes2º Compartilhando Saberes    
 

 
Imagem 300 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

O Compartilhando Saberes é um evento promovido pela Pró-reitoria de 

Graduação da UFSM, que tem como objetivo promover a troca de experiências 

e práticas pedagógicas entre profissionais da área da educação. 

O evento, em sua segunda edição, recebia inscrições de profissionais da 

UFSM ou de instituições de ensino externas, nos seguintes eixos: 

 

• Educação Inovadora e Transformadora 

• Ações de pesquisa, ensino e extensão voltadas para sociedade 

• Interculturalidade e Diversidade nas Ações Educacionais 

• Instituições, Gestão e Compromisso Social. 

 

Neste ano de 2018 o evento teve suas inscrições vinculadas ao sistema da 

33ª JAI. Isso se repetirá em 2019, mas as características e particularidades do 

evento implicariam em adaptações tanto no sistema da JAI quanto da 

organização do evento pois o mesmo, em alguns casos, conflitava com a Mostra 

de Ensino, criando dúvidas entre os inscritos. Foram 191 registros inscritos no 2º 

Compartilhando Saberes e 457 na Mostra de Ensino. Em 2017 a Mostra havia 

registrado 520 inscrições. 
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A JAI ArtísticaA JAI ArtísticaA JAI ArtísticaA JAI Artística    
 

A JAI Artística começa a encontrar soluções mais efetivas a partir de 2018. 

Neste ano, além da Dança e da Música, o Teatro também adere ao evento e 

passa a compor a programação. 

As atividades promovidas pelos Curso de Dança, Música e Teatro, 

trouxeram para a JAI uma oportunidade para que os alunos daquelas áreas 

experimentassem a ação performativa num ambiente de avaliação acadêmica. 

O evento novamente obteve forte resposta junto aos acadêmicos, recebendo 35 

inscrições no módulo Teatro, 17 no módulo Música, e 30 no módulo dança. 

 

 
Fotografia 136 - Fonte: Facebook (Centro de Convenções) 

 

Na Fotografia 136 o Professor Flávio Campos, à direita da foto, controla a 

apresentação de uma acadêmica música, em execução de um número de flauta. 

Para as apresentações performativas da JAI Artística, o palco do Centro de 

Convenções era palco e plateia. O público assistia as apresentações em cadeiras 

dispostas no próprio palco, tornando-se, de certa forma, parte das 

apresentações.   
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As Palestras de 2018As Palestras de 2018As Palestras de 2018As Palestras de 2018    
 

O Professor Paulo Piquini mantinha com firmeza o propósito de qualificar 

cada vez mais a JAI, através da realização de palestras, mesas-redondas e outros 

eventos satélites. Em 2018, mais uma vez a grade de palestras despertou o 

interesse em todas as áreas do conhecimento. 

 

Palestras da 33ª Jornada Acadêmica Integrada: 
  

Dia 22 de outubro de 2018  

  

Drª. Fernanda Silveira Flores Vogel 

Medicina Veterinária - Prédio 74 A - Sala 2264 - 16 horas 

Toxoplasmose em Santa Maria  

  

Dr. Ricardo Bergamo Schenato  

Ciência dos Solos - Prédio 74 A - Sala 2265 - 16 horas  

Realidade Virtual como instrumento de ensino: a experiência no Museu de Solos do Rio 

Grande do Sul 

  

Drª. Sabrina Somacal  

Ciência e Tecnologia dos Alimentos - Prédio 74 A - Sala 2274 - 16 horas 

Modelos experimentais para avaliação de efeitos bioativos de carotenóides  

 

 
Fotografia 137 - Fonte: Agência de Notícias / UFSM 
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Dia 23 de outubro de 2018  

 

Dr. José Carlos Merino Mombach  

Biofísica - Prédio 74 A - Sala 2264 - 16 horas 

Usando bioinformática para entender o controle do destino celular entre apoptose ou 

senescência  

 

Ms. Eduardo Almeida da Silveira 

 Medicina Veterinária - Prédio 74 A - Sala 2274 - 16 horas 

 Bem estar de equinos - O difícil papel do Médico Veterinário 

 

Dr. Marcelo Silveira de Farias 

 Engenharia Agrícola - Prédio 74 A - Sala 2275 - 16 horas 

 Dinanometria Aplicada - Pesquisa e Extensão 

 

Dia 24 de outubro de 2018  

  

Dr. Felipe Garcia Ribeiro  

 Economia - Prédio 74 A - Sala 2274 - 16 horas 

Políticas Públicas de Desenvolvimento e Programas Sociais: Consequências sobre a Economia 

Brasileira 

  

Dr. Felipe Klein Ricachenevsky  

 Biologia - Prédio 74 A - Sala 2275 - 16 horas 

   

Dr. Flávio Williges  

 Filosofia - Prédio 74 A - Sala 2335 - 16 horas 

 O papel das emoções no comportamento moral 

  

Ms. Ariani Avozani Oliveira  

 Direito - Prédio 74 A - Sala 2343 - 16 horas 

 Reforma Trabalhista: Aspectos polêmicos 

  

Dia 25 de outubro de 2018  

  

Dr. Adenauer Girardi Casali  

 Engenharia Biomédica - Prédio 74 A - Sala 2264 - 16 horas 

 Complexidade Cerebral e Consciência 

  

Drª. Daiana Silva Ávila  

 Bioquímica - Prédio 74 A - Sala 2265 - 16 horas 

 Nanotoxicologia em Caenorhabditis elegans: Avanços e desafios no uso deste modelo 

alternativo para determinar a segurança de nonopartículas orgânicas 
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Dia 26 de outubro de 2018  

  

Dr. Marcos Vinício Thomas Heckler  

 Engenharia Elétrica - Prédio 74 A - Sala 2264 - 16 horas 

 Antenas para Nonossatélites no Padrão CubeSat 

    

Dr. Thiago Augusto de Lima Burgo  

 Química - Prédio 74 A - Sala 2265 - 16 horas 

 A Engenharia de Sistemas e o Laboratório de Integração e Testes (LIT) do INPE como 

instrumentos para o  desenvolvimento tecnológico e inovação 

   

Dr. Luiz Felipe Valter de Oliveira  

 Bioinformática - Prédio 74 A - Sala 2274 - 16 horas 

 Bioempreendedorismo: Como uma trajetóris acadêmica pode gerar um empreendimento 

  

Dr. Geilson Loureiro 

Prédio 74 A - Sala 2253 - 16 horas 

A Engenharia de Sistemas e o Laboratório de Integração e Testes (LIT) do INPE como 

instrumentos para o  

desenvolvimento tecnológico e inovação 

 

 
Fotografia 138 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 
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Inscrições de TrabalhosInscrições de TrabalhosInscrições de TrabalhosInscrições de Trabalhos    
 

O sistema de inscrições da JAI havia se tornado uma ferramenta segura e 

estável nos últimos anos. Assim, para essa 33ª JAI a CIC/PRPGP solicitou à FACOS 

que produzisse o que chamamos de identificadores de sub-evento.  

 

 
      Imagem 301 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Acontece que nossos módulos continham trabalhos de todos os sub-

eventos. A Pró-reitoria de Extensão entendeu que seria importante que, ao 

visitar os módulos, fosse possível identificar se o trabalho era de ensino, pesquisa 

ou extensão, ou se era do Salão de Pós-graduação. Assim, orientamos a todos os 

inscritos que ao produzirem seus banners utilizassem os identificadores de sub-

evento: 

 

 
Fotografia 139 - Fonte: Agência de Notícias/UFSM 
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Este quadro evolutivo de inscritos já mostra as ocorrências de inscrições 

de alunos externos, mesmo nos anos anteriores, onde não havia a JAI EXTERNOS. 

 

 
      Imagem 302 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
      Imagem 303 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EXT 337 365 351 367 339 384 432 390 392

ENS 252 334 274 273 386 509 670 520 457

PG 351 368 346 371 414 428 645 668 698

IC 2.118 2.230 1.934 1.827 2.140 2.135 2.821 2.773 2.830

externos 123 116 201 191 275 282 270 520 583

T 3.181 3.413 3.106 3.029 3.554 3.738 4.838 4.871 4.960

25ª 26ª 27ª 28ª 29ª 30ª 31ª 32ª 33ª

EVENTO
INSCRITOS

JAI - EVOLUÇÃO
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Apresentações de TrabalhosApresentações de TrabalhosApresentações de TrabalhosApresentações de Trabalhos    
 

Os trabalhos a serem apresentados na forma “Oral”, voltaram a ocupar as 

dependências do CCSH, porém este ano usando salas dos Prédios 74 B e A, além 

das salas do 74 C já utilizadas nos últimos dois anos. Foram 40 salas utilizadas, 

além do auditório do Prédio 74 C.  

Foram 150 módulos de apresentações orais de ensino, pesquisa e Pós-

graduação, organizados pela CIC/PRPGP e 25 módulos de extensão, organizados 

pela Pró-reitoria de Extensão, com 1.218 alunos apresentando trabalhos na 

forma oral. Veja a estrutura da 33ª JAI, com os módulos banners abrindo as 

manhãs, seguidos pelos módulos orais. Na parte da tarde, os módulos banner 

precediam as palestras e eventos satélites. 

 

 
         Imagem 304 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

DIA TURNO HORÁRIO TIPO Capacidade UNIDADE PREFERENCIAL

MANHÃ 09:00:00 Abertura Livre Todas

13:30 / 15:30 Banners 606 Agrárias

A partir das 16:00
Palestras e Eventos 

Satélites
Livre Livre

08:00 / 10:00 Banners 606 Agrárias + Linguística, Letras e Artes

10:00 / 12:00 Orais 328
Agrárias + Linguística, Letras e Artes + 

Humanas (Educação)

13:30 / 15:30 Banners 606 Humanas (Educação)  + JAI JOVEM

A partir das 16:00
Palestras e Eventos 

Satélites
Livre Livre

08:00 / 10:00 Banners 606 Humanas  

10:00 / 12:00 Orais 328 Humanas + Sociais Aplicadas

13:30 / 15:30 Banners 606 Sociais Aplicadas

A partir das 16:00
Palestras e Eventos 

Satélites
Livre Livre

NOITE 19:00 / 21:00 Orais 200 Diversas

08:00 / 10:00 Banners 606 Saúde

10:00 / 12:00 Orais 328 Saúde

13:30 / 15:30 Banners 606 Saúde

A partir das 16:00
Palestras e Eventos 

Satélites
Livre Livre

08:00 / 10:00 Banners 606 Exatas + Biológicas + Engenharias

10:00 / 12:00 Orais 328 Exatas + Biológicas + Engenharias

13:30 / 15:30 Banners 606 Engenharias

A partir das 16:00
Palestras e Eventos 

Satélites
Livre Livre

22/10/18
TARDE

23/10/18

MANHÃ

TARDE

24/10/18

MANHÃ

TARDE

25/10/18

MANHÃ

TARDE

26/10/18

MANHÃ

TARDE
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Avaliação de TrabalhosAvaliação de TrabalhosAvaliação de TrabalhosAvaliação de Trabalhos    
 

Em 2018 começa o trabalho para a uma das mais importantes alterações 

nos processos da Jornada Acadêmica Integrada. A CIC/PRPGP convidou a 

Professora Andréa Andrea Schwertner Charão, do Departamento de Linguagens 

e Sistema de Computação do Centro de Tecnologia da UFSM, para desenvolver 

um sistema de avaliação eletrônica via web para a JAI. 

A Professora Andrea e sua equipe de alunos desenvolveram o protótipo 

do sistema em 2018. Ele consistia em um ambiente de consulta, onde os usuários 

acessariam diversas informações sobre o evento, e um sistema de avaliação, ao 

qual o avaliador teria acesso mediante login e senha. 

 

 
                           Imagem 305 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Ainda naquele ano montamos as pastas com a documentação física, mas 

durante o evento, ao receber o avaliador para retirar sua pasta de avaliação, 

oferecíamos o sistema eletrônico. Aquele foi um excelente teste para o sistema. 

Em torno de 600 alunos foram avaliados pelo novo método. As famosas pastas 

de avaliação da JAI estavam com seus dias contados. 
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A distribuição de cotas aos 40 Melhores, pelas unidades, em 2018. A partir 

deste ano, a UFSM não enviou seus representantes à SPBC. Estes alunos 

poderiam representar a UFSM na Reunião Anual da SBPC, durante a Jornada 

Nacional de Iniciação Científica, em 2019, em Campo Grande – MS, mas o 

contingenciamento orçamentário daquele ano não permitiria a manutenção do 

projeto. 

 

 
Imagem 306 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Os alunos foram certificados em cerimônia especial, no Auditório Flávio 

Miguel Schneider, dia 04 de abril de 2019, com a presença das autoridades 

universitárias. 

 

 
Fotografia 140 - Fonte: Agência de Notícias - UFSM 

 

  

% 40 Cotas p/Unidade

Oral Painel Total Oral Painel Total Oral Painel Total

CACHOEIRA 22 62 84 4 5 9 26 67 93 2,851012 1,140405 1

FW 12 123 135 2 2 4 14 125 139 4,261189 1,704476 2

PM 26 148 174 8 38 46 34 186 220 6,744329 2,697731 3

CAL 50 102 152 6 22 28 56 124 180 5,518087 2,207235 2

CCS 88 382 470 23 97 120 111 479 590 18,08706 7,234825 7

CCNE 29 192 221 6 22 28 35 214 249 7,633354 3,053342 3

CCR 58 449 507 3 20 23 61 469 530 16,2477 6,49908 3

CCSH 99 294 393 24 31 55 123 325 448 13,73391 5,493562 5

CE 30 87 117 20 47 67 50 134 184 5,640711 2,256284 2

CEFD 12 38 50 11 14 25 23 52 75 2,299203 0,919681 1

CT 75 313 388 6 29 35 81 342 423 12,9675 5,187002 5

POLIT 3 64 67 1 8 9 4 72 76 2,329859 0,931944 1

CTISM 5 44 49 0 6 6 5 50 55 1,686082 0,674433 1
Total 509 2298 2807 114 341 455 623 2639 3262 36

IC ENS IC + ENS

Grade demonstrativa da definição de cotas para o Prêmio 40 Melhores Cálculo das cotas

UNIDADE
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DepoimentoDepoimentoDepoimentoDepoimento    
 

“Em 2018, recebi a proposta da CIC/PRPGP para desenvolver um aplicativo que 

substituísse o formulário em papel, tradicionalmente usado para registrar as avaliações 

de apresentações da JAI. Aceitei a proposta, primeiramente, por se tratar de uma 

contribuição institucional capaz de envolver estudantes das áreas em que atuo, 

desenvolvendo soluções tecnológicas modernas para problemas e usuários reais. Para 

além disso, vi na proposta um esforço da CIC/PRPGP em assumir um novo e grande 

desafio, mesmo sabendo que, com a mudança, teriam não só benefícios, mas também 

enfrentariam possíveis dificuldades.  

Após o levantamento e análise de requisitos, desenvolvemos uma solução que 

foi utilizada em uma experiência piloto, em 2018. Durante o evento, cerca de 150 

avaliadores foram convidados a realizar suas avaliações pelo aplicativo, ao se 

apresentarem na recepção da JAI. Diante da experiência positiva, no ano seguinte a 

CIC/PRPGP decidiu adotar a avaliação via aplicativo para todos avaliadores. Para isso, 

muitas rotinas de organização do evento tiveram de ser alteradas. Além do aplicativo, 

desenvolvemos um software para a equipe organizadora da JAI, com recursos reunidos 

em um painel de controle. Em 2019, foram cerca de 1200 avaliadores que registraram 

quase 5000 avaliações pelo aplicativo, confirmando a aceitação da solução. Isso 

contribuiu para que, em 2020, a JAI pudesse ser realizada totalmente de forma remota, 

com apresentações em salas virtuais e avaliações novamente via aplicativo, deixando 

definitivamente no passado os formulários de avaliação em papel. 

Nesse processo todo, gostaria de destacar que foi um grande prazer trabalhar 

com a equipe da CIC/PRPGP e seus parceiros. Conheci os "bastidores" da JAI e percebi 

melhor a dimensão do evento, seus desafios e toda a mobilização de pessoas para 

garantir a sua realização a cada ano, há tantos anos. Em especial, vejo na figura do 

querido Arion várias características de quem desenvolve um trabalho de qualidade na 

UFSM -- alguém que não mede esforços para fazer acontecer, que valoriza 

contribuições, que abraça desafios com ponderação e auto-crítica, sempre agindo de 

forma respeitosa e bem articulada. Que venham outras edições da JAI, e com elas 

muitos espaços de interação e reflexão sobre nossas produções!” 

 

Professora Drª. Andrea Schwertner Charão – Professora do Departamento de 

Linguagens e Sistemas de Computação – Centro de Tecnologia – UFSM – Responsável 

pelo software de Avaliação da JAI.  
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34ª JAI 
2019 
21 a 25 de outubro 

34ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
5.653  trabalhos 

Anais: Arquivo virtual na WEB 

Tema: “A ciência transforma” 

 

 
                                            Imagem 307 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Este seria o último ano desta narrativa, não fosse o fato de que a JAI 

continua em 2020, e pelos anos que se seguirem, independente de quem esteja 

com sua guarda e responsabilidade.  

Em 2019 consolidamos o sistema de avaliação via aplicativo; com isso 

consolidamos o controle de frequência dos alunos apresentadores; assim como 

consolidamos o controle de frequência dos ouvintes. Nosso sistema de inscrições 

está absolutamente intuitivo, a rede física da UFSM, suportando tranquilamente 

as mais de 5.600 inscrições, mais de 3.000 delas realizadas nos últimos dois dias 

de inscrições.  

O espaço físico do CCSH comportando confortavelmente os módulos orais 

e as palestras, e o Centro de Convenções abrigando os banners. Ajustes na 

configuração dos banners serão feitos em anos futuros, mas por hora, temos um 

formato que podemos chamar de definitivo – embora a Jornada Acadêmica da 

UFSM “teime” em contrariar o termo definitivo, todos os anos. 
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Os eventos satélites também estão absolutamente ajustados à estrutura 

do evento, e seus mecanismos de contato com a CIC/PRPGP estão perfeitamente 

claros e funcionais. 

A FACOS faria em 2019 seu último trabalho até aqui, mas seria um belo 

trabalho. 

 

 
                       Imagem 308 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

A extensão daria forma definitiva para as apresentações orais. Os anais de 

extensão, e a premiação dos melhores extensionistas já eram uma realidade. 

O 3ª Compartilhando Saberes ocuparia seu espaço na JAI mais uma vez. 

Diminuímos em muito a distância entre os procedimentos da JAI, suas formas e 

calendários, com aqueles que norteiam o Compartilhando Saberes, ainda assim, 

este sub-evento teria em 2019, sua última participação dentro de corpo de 

inscrição da Jornada Acadêmica. 

A IV JAI Jovem trouxe outra vez os meninos e meninas do ensino médio 

para os corredores agora apertados da JAI e a JAI Artística passou a chamar-se 

JAI Performativa, e continuou espetacular. 

A 34ª Jornada Acadêmica Integrada confirmou diagnósticos apresentados 

para a CIC/PRPGP alguns anos antes, por alunos do Curso de Comunicação Social 

da UFSM, que sinalizavam como preocupante o espaço físico do evento. 

A JAI não parava de crescer em tamanho e qualidade. Mas nosso 

“problema”, se assim podemos dizer, estava no fato de que cada vez mais a 

comunidade universitária adotava a Jornada. Os corredores cheios nos 

mostravam isso. Não eram apenas os apresentadores, seus orientadores e os 

professores avaliadores que se apertavam ali. A maioria das pessoas que 

circulavam entre os banners eram alunos, docentes e servidores, em visita ao 

evento. Alguns ali estavam para acompanhar um colega, outros para conhecer 

os procedimentos de avaliação, e preparar-se para sua própria apresentação em 

um outro dia. Outros apenas satisfaziam a curiosidade despertada pela infinita 

diversidade do evento. Enfim, todos estavam na JAI.  
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A Ciência TransformaA Ciência TransformaA Ciência TransformaA Ciência Transforma    
 

As relações da CIC/PRPGP com a FACOS/CCSH, geraram produtos de 

grande repercussão na Jornada Acadêmica Integrada da UFSM ao longo de 

muitos anos.  

O trabalhos das Professoras Juliana Petermann (FACOS) e Elisangela 

Mortari (AGERP), assim como do Professor Janderle Rabaiolli (FACOS) e de 2017 

para cá do Professor Rodrigo Stèfani, proporcionaram aos alunos do Curso de 

Comunicação Social uma experiência única para seu aprendizado. 

A capacidade da CIC/PRPGP de levar sua informação até seus usuários, 

numa linguagem acessível, porém dentro dos padrões institucionais, foi 

imensamente facilitada, otimizada e qualificada pela ação dos alunos da FACOS 

e da AGERP ao longo desses anos todos. 

Os alunos, os professores, os gestores e a Jornada Acadêmica Integrada 

chegam à 34ª edição olhando para trás e vendo as enormes transformações às 

quais todos nos submetemos, com a certeza de que valeu à pena, e sim, de que 

a Ciência Transforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Imagem 309 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Os Destaques em 2019Os Destaques em 2019Os Destaques em 2019Os Destaques em 2019    
 

A Cerimônia de Abertura da 34ª JAI aconteceu novamente no palco 

principal do Centro de Convenções. Se a platéia acomoda-se confortavelmente 

nas espaçosas poltronas do novo teatro da UFSM, a que se saber que o palco é 

demasiado grande para uma simples cerimônia de abertura de evento. É então  

necessário que se use apenas uns poucos metros frontais, baixando o 

mecanismo divisor, que permite o encurtamento do palco. 

O evento de 2019 aconteceu às 08:45 do dia 21 de outubro de 2019, 

segunda-feira. Os cerimoniais de lançamento, de abertura ou de entrega de 

prêmios da Jornada Acadêmica Integrada ou mesmo da JAI JOVEM são 

construídos pela CIC/PRPGP, pelo Secretário Arion Helder Pilla, e revisados pela 

Relações Públicas do Gabinete do Reitor, Tania Weber. A CIC/PRPGP sempre 

pede a colaboração de Roberto Montagner para realizar a condução do 

cerimonial. Radialista conhecido - um dos mais fortes pilares da Rádio 

Universidade - Montagner é a voz da UFSM. Tê-lo atuando durante a Cerimônia 

de Abertura da Jornada Acadêmica Integrada é a como se a própria UFSM 

estivesse ali, a saudar-nos à todos. 

Mais uma vez o ponto alto da Cerimônia de Abertura foi a entrega dos 

Prêmios Destaque UFSM. A Professora Drª. Agueda Palmira Castagna de Vargas, 

Professora do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva do Centro de 

Ciências Rurais da UFSM, apresentou o Prêmio Destaque em Pesquisa, que neste 

ano foi concedido ao Professor Dr. Rudi Weiblen, também lotado no 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva do CCR/UFSM. Logo após, a 

Professora Drª. Martha Bohrer Adaime, Pró-Reitora de Graduação da UFSM, 

apresentou o prêmio Destaque em Ensino, que neste ano de 2019 é concedido 

ao Professor Dr.  Mário Eduardo Santos Martins, do Departamento de 

Engenharia Mecânica do Centro de Tecnologia da UFSM.  



354 

O Prêmio Extensionista Destaque foi concedido em três categorias: O Pró-

Reitor de Extensão, Professor Dr. Flavi Ferreira Lisboa Filho entregou o Destaque 

Extensionista Docente para o Professor Dr. Nereu Augusto Streck, do 

Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Rurais da UFSM. O Professor 

Dr. Rudiney Soares Pereira entregou o prêmio ao Zootecnista Juarez Felisberto, 

Técnico Administrativo em Educação, lotado no Departamento de Zootecnia do 

CCR. O Professor Flavi entega então o Prêmio Extensionista Externo in 

memoriam para o Sr. Alfredo Schons.  

Logo após a premiação, tivemos a estréia da Companhia de Dança da 

UFSM, sob a direção coreográfica da Professora Drª Tatiana Wonsik Recompenza 

Joseph, do Curso de Dança Bacharelado do Centro de Artes e Letras. 

A Cia de Dança UFSM (Fotografia 141) possui integrantes de diversos 

cursos e é uma ação conjunta dos cursos de Licenciatura em Dança, do Centro 

de Educação Física e Desportos e de Bacharelado em Dança, do Centro de Artes 

e Letras. O coordenador do projeto é o Professor Dr. Gustavo de Oliveira Duarte, 

do Departamento de Métodos e Técnicas Desportivas do Centro de Educação 

Física e Desportos da UFSM. 

 

 
 

Fotografia 141 - Fonte: Acervo Pessoal 
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        Fotografia 142 - Fonte: Acervo Pessoal 

 

Após a apresentação da Cia. de Dança da UFSM (Fotografia 142), tivemos 

a Palestra de Abertura, com o Professor Dr. Márcio de Souza Pires, Diretor de 

Conhecimento da Secretaria de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia. 

Roberto Montagner apresentou o Professor Márcio, conforme reprodução 

parcial do documento Cerimonial, do acervo da CIC/PRPGP: 

 

Mestre de Cerimônias: 

Convidamos todos os presentes para assistirem à palestra de abertura da 34ª JAI, “O 

futuro da educação e do emprego”,  a ser proferida pelo Doutor Márcio de Souza Pires. 

O Doutor Márcio é Mestre em Administração pelo Programa de Pós-graduação em 

Administração da Universidade Federal de Rio Grande do Sul e Doutor em Engenharia 

de Produção Pela Universidade Federal de Santa Catarina. É Diretor de Conhecimento 

para Inovação, Ciência e Tecnologia da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do 

Estado do Rio Grande do Sul. É Coordenador do MBA em Gestão Empresarial  da IMED. 

Consultor com experiência em diferentes portes e segmentos empresariais. Investidos 

Anjo da Cliever Impressão 3D. Foi fundador e diretor da Faculdade IBGEN. Professor em 

cursos de graduação e Pós-graduação em diversas instituições e estados brasileiros. 

Senhoras e senhores, vamos receber o Professor Márcio de Souza Pires. 
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Os Eventos Satélites em 2019Os Eventos Satélites em 2019Os Eventos Satélites em 2019Os Eventos Satélites em 2019    
 

Foram apenas nove os eventos satélites que solicitaram registro em 2019: 

 

Ações para prevenção e combate da violência e do consumo de drogas. 

 Coordenação: Kalinka Leia Becker 

 

Conecta 

Coordenação: Laura Garcez Fernandes 

 

Seminário Discente do POSCOM UFSM 

Coordenação: Maurício Fanfa 

 

Estratégias para o desenvolvimento, avaliação e registro de tecnologia 

em saúde. 

Coordenação: Stela Maris de Mello Padoin / Cristiane Cardoso de Paula 

 

Exercícios da Enfermagem B 

 Coordenação: Elisabeta Albertina Nietsche 

 

Seminário Institucional do PIBIDI 

 Coordenação: Andréia Oliveira / Graziela Escandiel de Lima 

 

Transtornos Metabólicos 

Coordenação: Alexandre Krause 

 

V Colóquio do Grupo de Pesquisa Comunicação, Identidade e Fronteiras. 

Coordenação: Ada Cristina Machado Silveira 

 

Workshop de Doenças Respiratórias, Reprodutivas e Entéricas de 

Animais de Reprodução.  

Coordenação: Rudi Weiblen 
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Naturalmente, o baixo número de registros deu-se pelos cortes 

orçamentários impostos à todas as unidades universitárias. Quando o  

descontingenciamento ocorreu, não havia mais tempo hábil para 

replanejamento de muitas ações, em todos os setores da UFSM, tornando os 

efeitos do procedimento irreversíveis. Abaixo, na Imagem 310, a primeira página 

do Formulário para Registro de Evento Satélite 2019. 

 

 
Imagem 310 – Fonte:  CIC/PRPGP  
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A IV JAI JovemA IV JAI JovemA IV JAI JovemA IV JAI Jovem    
 

A cada ano que passa a JAI Jovem torna-se mais consistente enquanto 

evento. As ações administrativas que antecedem o evento, vão se tornando mais 

ágeis e eficientes. O fato é que embora  CIC/PRPGP possua todo o know-how 

para a construção de eventos de apresentações de trabalhos, a JAI Jovem nos 

trouxe desafios diferentes. O público alvo era outro, e seu objetivo também. Era 

preciso aprender a fazer a JAI Jovem. E a CIC/PRPGP mostrou que sabe aprender. 

A logomarca da JAI, ganhou a personalidade da JAI JOVEM 

 

 
                          Imagem 311 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
Fotografia 143 - Fonte: CIC/PRPGP 
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Na 34ª JAI, IV JAI Jovem, os alunos ganhadores das bolsas em 2018 

também apresentaram seus relatórios. O evento aconteceu dia 22 de outubro, 

no Centro de Convenções da UFSM (Fotografia 144) 

 

 
  Imagem 302 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
Fotografia 144 - Fonte: CIC/PRPGP 
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Fotografia 145 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

A maior edição da JAI JOVEM contou com 73 alunos de 18 escolas, 

conforme quadro abaixo: 

 

 
              Imagem 313 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Escolas Participantes JAI JOVEM - 2019

Colégio Antônio Alves Ramos - Pallotti

Colégio Estadual Manoel Ribas

Colégio Franciscano Sant’Anna

Colégio Marista Santa Maria

Colégio Militar de Santa Maria

Colégio Nossa Senhora de Fátima

Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Santa Maria

E. B. E. Érico Veríssimo

E. E. E. B. Augusto Ruschi

E. E. E. B. Professora Margarida Lopes

E. E. E. B. Tiradentes

E. E. E. M. CILON ROSA

E. E. E. M. SANTA MARTA

I. E. E. Olavo Bilac

I. E. Luiz Guilherme do Prado Veppo

I.F. F. – Campus Frederico Westphalen

I.F. F. – Campus Santo Ângelo

I.F. F. – Campus São Vicente do Sul
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A JAI PerformativaA JAI PerformativaA JAI PerformativaA JAI Performativa    
 

A JAI Performativa é outro evento que se consolida em 2019. Isso se deve 

muito à ação dos Professores Flávio Campos, da Dança e Daniel Reis Plá, do 

Teatro. Eles estiveram muito perto da CIC/PRPGP apresentando propostas e 

discutindo soluções para o evento.  

O primeiro evento de apresentações de trabalho na forma de perfomance, 

e que já contado aqui, foi a JAI na Praça, em 2014, na 29ª edição. 

Este trabalho foi retomado em 2017 com o 1º dia da Dança e o Dia da 

Música. Passou a ser Jai Artística em 2018 e finalmente JAI Performativa em 

2019. 

 

 
Fotografia 146 - Fonte: Acervo Pessoal 

 

Neste ano os alunos dos cursos de dança, música e teatro passaram a ter 

uma terceira opção quando de sua inscrição: além dos tradicionais banners ou 

apresentações orais, eles poderiam optar “Apresentação Performativa”. Após o 

processo de seleção de trabalhos, a comissão especificamente constituída para 

esse evento, selecionava aqueles trabalhos aptos à apresentação performativa. 

Os demais apresentariam em painel ou na forma oral.  
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Fotografia 147 - Fonte: Acervo Pessoal 

 

Na divulgação da grade de apresentações da JAI PERFORMATIVA (Imagem 

314), vê-se a Palestra de Jacyan Castilho, a apresentação do espetáculo 

Musicanti, do Prof. José Renato Noronha. Também pode ser visto que terça à 

tarde, a partir das 16 horas, “atividade agendada PRPGP JAI”, é na verdade a 

reserva de espaço para nossa IV JAI Jovem. 

 

 
Imagem 314 – Fonte:  CIC/PRPGP                                           Fotografia 148 - Fonte: Acervo Pessoal 
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DepoimentoDepoimentoDepoimentoDepoimento    
 

“Entrei no curso de bacharelado em dança da Universidade Federal de 

Santa Maria em 2013, cheio de expectativas para a primeira experiência 

acadêmica. Descobri, desde o primeiro semestre, que seria um desafio entender 

os sistemas e protocolos do ensino superior, visto que da perspectiva da pesquisa, 

a produção das Artes tem seus modos de operar bastante particulares e diversos. 

É sabido o movimento feito por docentes, alunos e pesquisadores de fazer e 

firmar o espaço das Artes e suas produções, no meio acadêmico. Já caminhamos 

muito e ainda há um tanto a ser feito. Nesse sentido, a JAI Artística se apresenta 

como um espaço científico que reconhece as características dessa área do 

conhecimento, valoriza sua produção e legitima seus processos. Como aluno da 

dança, experimentei estar na Praça Saldanha Marinho, compartilhando de forma 

direta com a comunidade, parte de um processo criativo em forma de 

performance. Estive no palco do Centro de Convenções, em um formato de 

apresentação bastante dinâmico, onde os até então conhecidos “banners”, 

pareciam ter saído do papel, expandindo-se no espaço e fazendo, no corpo dos 

apresentadores, as pesquisas se dizerem. Algo parecido com isso voltou a repetir-

se no ano de 2019, em que olhar para o palco do Centro de Convenções, onde 

aconteciam as apresentações dos trabalhos de mais uma JAI Artística, agora 

Performativa, gerava a dúvida de tratar-se de um evento científico ou um 

espetáculo de arte contemporânea. Quero dizer com isso que, desde o meu lugar 

de fala, como artista da dança e egresso da UFSM, como quem dançou na praça, 

no Ginásio do antigo Centro de Eventos e no palco do novo “teatro” da UFSM,  a 

JAI Artística foi e é um dos poucos eventos acadêmicos em que pude apresentar 

pesquisa desde este lugar que compreende outros modos de fazer-pensar 

ciência, fortalecendo e motivando a manutenção da minha relação com a 

pesquisa e consequentemente com a universidade. Em sua última edição, mesmo 

no formato virtual, o acolhimento e respeito deste evento com seus participantes 

e suas áreas se reafirmou. Tenho orgulho em poder ter participando deste evento 

que, com ares de vanguarda, vem propondo um espaço tão necessário e atual 

mesmo que faltoso no meio acadêmico.” 

 

Lucca Adams Pilla - Bacharel em Dança  
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3º Compartilhando Saberes3º Compartilhando Saberes3º Compartilhando Saberes3º Compartilhando Saberes    
 

A Pró-reitoria de Graduação mais uma vez mobilizou-se muito fortemente 

para realizar o 3º Compartilhando Saberes, este ano, ainda vinculado à Jornada 

Acadêmica Integrada. 

O 3º Compartilhando Saberes teve 246 inscrições. 

 

 
       Imagem 315 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Programação e Palestras 2019Programação e Palestras 2019Programação e Palestras 2019Programação e Palestras 2019    
 

Um dos muitos pontos positivos que nos mostrou a 34ª Jornada 

Acadêmica Integrada, foi a confirmação da ação da Pró-reitoria de Extensão 

junto da CIC/PRPGP desde os primeiros movimentos para a construção do 

evento. 

Desde 2018, todos os alunos inscritos no antigo Fórum Extensão Conta, 

hoje Salão de Extensão, com forma de apresentação “oral”, tem sua 

programação sob responsabilidade da equipe da Pró-reitoria de Extensão. A 

CIC/PRPGP disponibiliza o acesso aos dados, reserva o espaço físico, e até 2019, 

fornecia o material de avaliação, enquanto a programação e acompanhamento 

das seções, ficava à cargo da PRE. Foi uma importante evolução nas relações 

entre as Pró-reitorias, aproximando e integrando. 

Uma fração da programação dos Orais de Extensão: 

 

 
Imagem 316 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

As palestras da 34ª Jornada Acadêmica, 21, continuavam sendo 

programadas para os mesmos dias das apresentações dos módulos da área. 

Acontecendo sempre ao final do turno vespertino, 16 horas, após as 

apresentações dos banners. 
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A construção deste quadro de palestras foi um trabalho realizado pelo 

Professor Paulo Cesar Piquini junto aos Programas de Pós-graduação da UFSM, 

Laboratórios e Grupos de Pesquisa. Professores da UFSM e convidados externos 

compõem a grade abaixo (Imagem 317). Foram 21 palestras distribuídas nos 

cinco dias do evento, alcançando diversas áreas do conhecimento. 

As palestras aconteceram todas no Prédio 74 C, do Centro de Ciências 

Sociais e Humanas, sempre às 16 horas. 

O horário das palestras foi uma alteração importante no formato do 

evento. Na parte da tarde havia apenas um módulo de apresentação em banner, 

que terminava às 15:30, portanto, alunos e professores poderiam acompanhar 

as palestras tranquilamente. 

 

   
Imagem 317 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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A programação geral da 24ª JAI, em outubro de 2019. 

 

 
                  Imagem 318 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Inscrições de trabalhosInscrições de trabalhosInscrições de trabalhosInscrições de trabalhos    
 

A CIC/PRPRP, neste ano de 2019, passou a disponibilizar um modelo de 

cabeçalho para os banners. Isso foi feito para que a identificação ficasse 

padronizada, evitando as dúvidas sobre o que podia ou não podia constar no 

cabeçalho do banner. Esta é mais uma ação que atendeu demandas vindas dos 

usuários. 

 

 
Imagem 319 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Em 2019 a JAI chegou a 5.653 registros de inscrição no evento, superando 

todas as expectativas. 

 

 
            Imagem 320 – Fonte:  CIC/PRPGP 

Inscrições JAI
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      Imagem 321 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

O quadro geral de inscritos, na Imagem 321  acima, mostra que há um 

crescimento equilibrado de 2018 para 2019 nos trabalhos da Pós-graduação, da 

extensão e do ensino, enquanto os trabalhos de iniciação científica e os inscritos 

externos tiveram uma variação menor.  

Em 2019 a CIC/PRPPG passou a adotar os vídeos como ferramenta para 

suas comunicações. Todos os processos administrativos são facilitados quando 

os usuários estão instrumentados a usarem os sistemas. Essa ferramenta 

melhorou em muito nossas ações, facilitando e até viabilizando um número 

maior de participantes na JAI, sem que tivéssemos os tradicionais problemas de 

última hora, manifestados através de caixas de e-mail lotadas, telefones 

ocupados e filas no atendimento presencial. Além disso o site do evento 

disponibilizava o template para o resumo e as instruções para o preenchimento 

(Imagem 322). 

  

Imagem 322– Fonte:  CIC/PRPGP  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EXT 337 365 351 367 339 384 432 390 392 538

ENS 252 334 274 273 386 509 670 520 457 685

PG 351 368 346 371 414 428 645 668 698 732

IC 2.118 2.230 1.934 1.827 2.140 2.135 2.821 2.773 2.830 2870

externos 123 116 201 191 275 282 270 520 583 582

Csab. 0 0 0 0 0 0 0 0 191 246

T 3.181 3.413 3.106 3.029 3.554 3.738 4838 4871 5151 5653

25ª 26ª 27ª 28ª 29ª 30ª 31ª 32ª 33ª 34ª

INSCRITOS
EVENTO
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Apresentações de trabalhosApresentações de trabalhosApresentações de trabalhosApresentações de trabalhos    
 

A visita dos avaliadores externos à JAI, condição prevista no regulamento 

que norteia a concessão de cotas de bolsas às instituições pelo Conselho 

Nacional de Pesquisa – CNPq, é um momento importante do evento. Estes 

consultores são convidados pela própria instituição detentora das cotas de 

bolsas, entre os pesquisadores bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. 

Sua função, além de chancelar todos os processos que envolvem a concessão 

das bolsas dos Programas Institucionais do CNPq – PIBIC e PITIBI, é também de 

avaliar a realização do evento científico promovido pelas instituições para que 

os bolsistas apresentem os relatórios de suas pesquisas. Na UFSM, este evento 

é a JAI. 

Durante o evento, além de uma observação geral, que passa pelo prévio 

conhecimento do edital e do material de divulgação do evento, os avaliadores 

também visitam os locais onde os bolsistas estão apresentando seus trabalhos. 

Nos anos anteriores os bolsistas do CNPq apresentavam seus trabalhos 

dentro dos módulos temáticos afins às suas áreas. Isso dificultava um pouco sua 

identificação. Era preciso que a CIC/PRPGP “mapeasse” previamente a 

localização destes trabalhos para que os avaliadores pudessem encontra-los 

mais facilmente. 

Em 2019 a CIC/PRPGP decidiu criar um módulo específico para a 

apresentação dos bolsistas PIBIC e PITIBI. Essas apresentações aconteceram em 

um módulo único e em turno único, na terça-feira à tarde. Com esta solução, 

além de facilitar extremamente o trabalho dos avaliadores, a presença dos 

mesmos em Santa Maria poderia ser agendada para um mesmo dia, 

independente da área de avaliação do avaliador.   
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Os avaliadores externos dos últimos quatro anos na JAI: 

2016 

. 

                                             Imagem 323 – Fonte:  CIC/PRPGP 
 

2017 

 
                                  Imagem 324 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

2018 

 
                                  Imagem 325 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

2019 

 
      Imagem 326 – Fonte:  CIC/PRPGP  

Avaliador Universidade
Antonio Carlos Hohlfeldt PUC
Diogo Seibert Ludtke UFRGS
Eduardo Cassel PUC
Fernando Rosado Spilki FEEVALE
Luiz Antônio de Avila UFPel
Tiana Tasca UFRGS

Avaliador Universidade
Velci Queiroz de Souza UNIPAMPA
Felipe Denardin Costa UNIPAMPA
Luciane Prado Kantorski UFPel
Augusto Buchweitz PUCRS
Jeferson Luis Franco UNIPAMPA
Osvaldo de Lazaro Casagrande Junior UFRGS

Avaliador Universidade

Adolfo Pizzinato PUC-RS

Alan Alves Brito UFRGS

Daiana Silva de Avila UNIPAMPA - Uruguaiana

Felipe Garcia Ribeiro UFPel

Marcos Brito Correa UFPel

Marcos Vinicio Thomas Heckler UNIPAMPA - Alegrete

Velci Queiroz de Souza UNIPAMPA - Alegrete

NOME Universidade
Andre Ricardo Fajardo UFPel
Fernando Metz UFRGS
Francielli Weber Santos Cibin UNIPAMPA - Uruguaiana
Lucielli Savegnago UFPel
Velci Queiroz de Souza UNIPAMPA
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Para exemplificar o tipo de ação realizada pela CIC até chegar aos quadros 

definitivos de avaliação, vamos descrever a tabela abaixo, que demonstra os 

números de preparação do evento. Partimos de 5.876 registros de inscrição, 

número que cai para 5.654 após as exclusões – estas realizadas pelos próprios 

apresentadores -  e para 5.452 após a seleção – pelos avaliadores. Os grupos com 

apresentação especial, Apresentações Performativas (29) – programado por 

comissão específica, Compartilhando Saberes (229) – programado pela 

COPA/PROGRAD e Orais de Extensão (165) – programado pela PREx,  trazem o 

número de trabalhos a serem programados pela CIC para 5.029 trabalhos. 

Após separar os PIBICs, PIBITI e PIBIDI, restam 4.670 para programação, 

sendo 1.126 orais e 3.544 banners.  

 

 
                               Imagem 327 – Fonte:  CIC/PRPGP 

  

Total de Inscrições 5.876
Excluídos pelos autores 222

Inscrições Válidas 5.654
Não Aprovados 202

Aprovados 5.452

Apresentações Performáticas 29
Compartilhando Saberes 229
Orais de Extensão 165

Módulos JAI 5.029

PIBIC PAINEL 263
PIBITI PAINEL 24
PIBIDI 72

Planilhamento geral 4.670

Orais 1.126

Banners 3.544
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Avaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhosAvaliação de trabalhos    
 

Em 2019 o projeto piloto lançado experimentalmente em 2018 foi 

aplicado em todo o evento. Pela primeira vez desde a 21ª JAI, o eventos centrais 

da JAI não usaram pastas físicas de avaliação. Apenas a JAI JOVEM, o 

Compartilhando Saberes e a Jai Performativa usaram a avaliação física. 

Na 34ª JAI foi adotada pela primeira vez, em caráter oficial, a avaliação 

eletrônica on line. Os professores avaliadores precisavam apenas retirar seus 

dados de acesso, login e senha junto à secretaria do evento, e com seus 

smartfones eles acessavam o aplicativo, onde viam os trabalhos que deveriam 

avaliar e o local onde se localizavam, se oral ou painel.  

O procedimento de obtenção dos dados de acesso ainda se deu em 2019 

porque o sistema não usa a base de dados da UFSM. Algumas questões técnicas 

ainda evoluirão até que o aplicativo possa ser usado através dos portais da 

instituição. 

 

 
                                                   Imagem 328 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Os professores avaliadores receberam tutoriais explicativos com todas as 

informações sobre o novo procedimento. Abaixo mais uma parte do documento 

enviado pela CIC/PRPGP: 

 

 
                 Imagem 329 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Um ponto importante a referir é a forma de cadastro dos avaliadores. Em 

2017, a CIC/PRPRP já havia solicitado aos Coordenadores de Programas de Pós-

graduação que consultassem seus doutorandos sobre o eventual interesse em 

trabalhar como avaliador voluntário na JAI. Mais 60 alunos, doutorandos, 

responderam ao chamado a ajudaram a compor a comissão de avaliadores da 

JAI. 

Em 2018 criamos um ambiente no sistema da JAI, específico para o 

cadastro destes avaliadores, porém ainda recebendo preferencialmente 

doutorandos.  
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O fato é que a CIC/PRPGP precisava criar um interesse maior no processo 

de avaliação da JAI. A equipe de trabalho, embora todo o trabalho de divulgação 

feito ao longo de meses, chegava ao final das sessões resolvendo ainda 

problemas criados por avaliadores ausentes. 

 

 
Fotografia 149 - Fonte: Arquivo Fotográfico UFSM – Departamento de Arquivo Geral 

 

Para tentar resolver isso, submeteu-se aos comitês institucionais a 

proposta de conceder uma pontuação para os professores que avaliarem o 

evento, caso estes viessem a concorrer em editais de concessão de bolsas e 

auxílios para projetos. Esta pontuação seria de 1 (um) ponto, quando atuação no 

processo de seleção e 2(dois) pontos, quando atuação no processo de avaliação. 

A proposta foi aprovada, mas a CIC/PRPRP tinha ainda um problema a ser 

resolvido.  

Como se dava até então o registro de avaliadores? Todos os professores 

inscritos na JAI como orientadores de trabalho, eram automaticamente 

registrados como avaliadores do módulo em que o aluno havia realizado a 

inscrição. Acontece que alguns professores, concorrentes nos editais de bolsas, 

poderiam não orientar alunos com trabalhos inscritos no evento, dessa forma 

estariam à margem do processo, não podendo obter a referida pontuação. 
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A CIC/PRPGP então passou a permitir e a divulgar o procedimento de 

avaliadores voluntários, incluindo o corpo docente da UFSM. Veja parte do 

material de divulgação: 

 

 
 Imagem 330 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Foi também importante informar que os professores que não tiveram 

trabalhos alocados para sua avaliação, teriam sua certificação e consequente 

pontuação, se fosse o caso. Assim, todos os cadastrados teriam direito à 

certificação, exceto aqueles que, com trabalhos alocados, não cumpriram sua 

tarefa. Esta é uma ação que precisa ser otimizada. A CIC/PRPGP e o Centro de 

Processamento de Dados estão trabalhando para obter um procedimento ainda 

mais eficiente quanto ao controle de avaliações e suas respectivas emissões de 

certificados. 
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                                   Fotografia 150 - Fonte: CIC/PRPGP 

 

 
                      Fotografia 151 - Fonte: Agência de Notícias / UFSM 

 

 
     Fotografia 152 - Fonte: Agência de Notícias / UFSM  
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Para a escolha dos 40 Melhores de 2019, a CIC identificou todos os alunos 

empatados com notas máximas e solicitou aos Centros de Ensino que definissem 

seus representantes. Esse procedimento já havia sido utilizado com sucesso em 

2018. Neste ano foram divididas as cotas para IC (Iniciação Científica) e ME 

(Mostra de Ensino). 

Veja as concessões por unidade: 

 

 
     Imagem 331 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
                                    Imagem 332 – Fonte:  CIC/PRPGP  

Unidade ME % IC % TOTAL % COTAS FINAL
CACHOEIRA 22 3,03 127 4,49 149 4,19 1,67 2
FW 7 0,97 136 4,80 143 4,02 1,6 2
PAL 48 6,62 168 5,93 216 6,07 2,4 3
CCNE 46 6,34 271 9,57 317 8,91 3,5 4
CCR 17 2,34 518 18,30 535 15,04 6 6
CCS 119 16,41 434 15,33 553 15,55 6 6
CCSH 131 18,07 354 12,50 485 13,64 5,4 5
CE 86 11,86 90 3,18 176 4,95 1,98 2
CT 84 11,59 380 13,42 464 13,05 5,22 5
CAL 62 8,55 153 5,40 215 6,05 2,42 2
CEFD 56 7,72 61 2,15 117 3,29 1,3 1
CTISM 7 0,97 55 1,94 62 1,74 0,6 1
POLITÉCNICO 40 5,52 84 2,97 124 3,49 1,3 1

725 100 2831 100 3556 100 40

RELATÓRIO 40 MELHORES

Unidades ME 20% = 8
CACHOEIRA 0,24 0
FW 0,07 0
PAL 0,52 1
CCNE 0,5 1
CCR 0,18 0
CCS 1,31 1
CCSH 1,44 1
CE 0,95 1
CT 0,92 1
CAL 0,68 1
CEFD 0,6 1
CTISM 0,07 0
POLITÉCNICO 0,44 0

8
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35ª JAI 
2020 
19 a 23 de outubro 

35ª Jornada Acadêmica Integrada – JAI 
4.054  trabalhos 

Anais: Arquivo virtual na WEB 

Tema: “A ciência conecta” 

 

 
Imagem 333 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

A 35ª Jornada Acadêmica Integrada aconteceu num momento em que a 

humanidade enfrentava um dos seus piores inimigos na história moderna, o 

SARS-CoV-2. O coronavírus é o causador da COVID-19, doença que causa desde 

infecções assintomáticas até quadros graves. 

O mundo viveu em afastamento social desde o mês de março de 2020, e 

hoje, em fevereiro de 2021, quando este trabalho está sendo concluído, não 

sabemos como serão nossos próximos dias, semanas ou meses. 

Mesmo assim, cada um em sua casa, em atividade remota, construímos 

um evento inesquecível, onde a UFSM se mostrou forte, unida, e determinada a 

seguir adiante. 

Tivemos que aprender rapidamente a usar ferramentas que não 

pertenciam às nossas rotinas normais. Tivemos que confiar na tecnologia e nas 

pessoas que trabalham com tecnologia. Tivemos que aumentar em muito nosso 

vocabulário, para que pudéssemos entender o que nos ensinavam e para poder 

aplicar o que aprendíamos. Foi tudo muito rápido, mas a 35ª Jornada Acadêmica 

Integrada nos deixou legados que ficarão para sempre.  
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A ciência conectaA ciência conectaA ciência conectaA ciência conecta    
 

No dia 16 de março de 2020, em torno de 10 horas da manhã, o Professor 

Paulo Renato Schneider, Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa, convocou 

reunião com o grupo de trabalho da PRPGP e comunicou que a partir daquele 

momento, nossas atividades administrativas estavam suspensas e que os 

detalhes desta suspensão seriam divulgados em Portaria do Magnífico Reitor, 

Professor Paulo Afonso Burmann, a ser brevemente publicada. 

A partir daquele momento todos passamos a buscar soluções para que as 

nossas atividades pudessem ser realizadas remotamente. A CIC/PRPGP controla 

vários programas de bolsas de iniciação cientifica e de inovação tecnológica, as 

folhas de pagamento em vigor iriam encerrar apenas em julho; os editais para o 

ano de 2020 não haviam sido lançados ainda. Precisávamos de soluções 

eficientes e rápidas para que aquela situação não comprometesse nossas 

responsabilidades. 

O atendimento externo da CIC/PRPGP ficou restrito ao e-mail, e a 

comunicação interna da CIC passou a se dar por chamadas de vídeo no whats 

app. Foi numa dessas chamadas que o Coordenador de Iniciação Científica, 

Professor Paulo Cesar Piquini informou que, em reunião da Pró-reitoria com o 

Gabinete do Reitor, recebeu a determinação de realizar a Jornada Acadêmica 

Integrada através da internet. 

A partir deste momento, a Coordenadoria de Iniciação Científica da 

PRPGP, um grupo formado por profissionais do Centro de Processamento de 

Dados, além de alguns outros colaboradores, passaram a buscar as soluções para 

aquela enorme demanda. O desafio havia sido lançado.  

A Unidade de Comunicação Integrada – UNICOM/PROPLAN assumia neste 

ano a campanha de divulgação da JAI. Sendi Chiapinotto Spiazzi, Relações 

Públicas responsável pela conta da JAI, foi fundamental para que pudéssemos 

levar a informação à todos, neste momento tão particular. 

No Centro de Processamento de Dados, a equipe liderada pelo Diretor 

Gustavo Kantorski não mediu esforços para encontrar soluções para a JAI. Vejam 

que não se tratava apenas de questões técnicas ligadas aos sistemas da UFSM, o 

que seria de mais fácil resolução, mas sim de características, permissões e 

limitações existentes nas plataformas que eventualmente viéssemos a usar, 

fossem elas Zoom, Google Meet ou outra qualquer. 
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Após várias reuniões de trabalho, com a participação de todos os setores 

da UFSM envolvidos na JAI contribuindo, chegamos ao formato que foi aplicado.  

A 35ª JAI seria realizada virtualmente, através da Plataforma Google Meet. 

Cada uma das salas de conferência teria: 

 

• Um professor avaliador; 

• Um doutorando coordenador; 

• Até 10 trabalhos por sala;  

• 7 minutos de apresentação por trabalho; 

• 3 minutos para intervenções.  

 

Os alunos apresentariam slides com seu trabalho. Queríamos as 

apresentações em vídeo, mas nos foi recomendado que optássemos pelo slide, 

pois a transmissão do vídeo exigiria mais da conexão de internet, podendo 

causar interrupções na transmissão e até mesmo, para muitos alunos 

participantes, ser um fator impeditivo para sua participação. 

As apresentações aconteceriam em dois turnos, das 10:30 às 12:30 e das 

14 às 16 horas. A partir das 16 horas aconteceriam as palestras e os eventos 

satélites. Veja como ficou o cronograma na Imagem 334: 

 

 
    Imagem 334 – Fonte:  CIC/PRPGP  
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Inscrições de trabalhosInscrições de trabalhosInscrições de trabalhosInscrições de trabalhos    
 

Os alunos que desejassem realizar sua inscrição deveriam atender ao 

Edital Nº 028/2020, que apresentava a 35ª Jornada Acadêmica Integrada com os 

seguintes sub-eventos: 

 

• 35º Salão de Iniciação Científica 

• 13º Salão de Extensão 

• 12ª Mostra de Ensino 

• 11º Salão de Pós-graduação 

• 4ª JAI Externos 

 

A 5ª Edição da JAI Jovem não aconteceu em 2020, já que as escolas 

estavam sem aulas presenciais, conforme decreto do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, em atenção à pandemia de COVID-19. 

Nos demais sub-eventos, para submissão de sua inscrição, os alunos 

deveriam decidir, em primeiro lugar em qual sub-evento gostariam de realizar 

sua inscrição. Esta decisão sempre esteve vinculada ao tipo de trabalho 

realizado: ensino, pesquisa ou extensão. Naturalmente os alunos pós-

graduandos deveriam usar seu módulo específico assim como os alunos externos 

à UFSM. 

Neste ano, os alunos não teriam mais a opção “painel”. Todos os trabalhos 

seriam apresentados em vídeo-conferência do Google Meet, portanto, na forma 

“oral”. 

Os alunos das áreas de música, dança e teatro, “poderiam” optar por 

“Apresentação Performativa”. Eles seriam avaliados pela comissão específica, e 

poderiam vir a compor a JAI PERFORMATIVA, que teve sua realização também 

por vídeo-conferência. 

A outra mudança na inscrição foi a adoção de um arquivo de 

apresentação. Veja  a parte do Edital que trata do assunto na Imagem 335: 
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Imagem 335 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Embora estivéssemos preparando a estrutura do evento para um 

público em torno de 4.000 trabalhos, o número de inscritos foi 

absolutamente surpreendente.  O quadro geral de inscrições 2020 ficou 

assim, com suas 4.050 inscrições (Imagem 336): 

 

 
  Imagem 336 – Fonte:  CIC/PRPGP  
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A grade abaixo (Imagem 337) demonstra o total de inscritos por sub-

evento desde o ano de 2010, na 25ª Jornada Acadêmica Integrada até hoje. Logo 

após, o gráfico da Imagem 338 demonstra a variação da linha de ascensão nas 

inscrição da Jornada Acadêmica Integrada no período 2010/2020 

 

 
Imagem 337 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
      Imagem 338 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Ao observar o número de inscritos do ano de 2020 pode-se simplesmente 

atribuir à pandemia e ao consequente distanciamento social o fato da redução 

em mais 1.000 (mil) trabalhos em relação à 2019. Também a interrupção de 

alguns projetos causou essa diminuição, mas é importante também constatar 

que a sala de aula, as relações dos professores com seus alunos, e os corredores 

dos cursos e centros de ensino, onde a informação sobre as coisas da UFSM 

passa de mão em mão, deixaram de acontecer neste ano. Ainda assim, a 

CIC/PRPGP considera o número de inscritos uma excepcional e positiva surpresa. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EXT 337 365 351 367 339 384 432 390 392 538 505

ENS 252 334 274 273 386 509 670 520 457 685 372

PG 351 368 346 371 414 428 645 668 698 732 667

IC 2118 2230 1934 1827 2140 2135 2821 2773 2830 2870 1900

externos 123 116 201 191 275 282 270 520 583 582 610

CS 0 0 0 0 0 0 0 0 191 246 0

T 3181 3413 3106 3029 3554 3738 4838 4871 5151 5653 4054
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Apresentações de trabalhosApresentações de trabalhosApresentações de trabalhosApresentações de trabalhos    
 

Os trabalhos confirmados na 35ª JAI alcançaram o surpreendente número 

de 4.054 trabalhos. Após a execução das rotinas de seleção, 3.636 foram 

aprovados para apresentação. Notadamente, muitos dos 250 trabalhos não 

aprovados, cometeram erros no procedimento de inscrição, tendo por isso 

recebido a não aprovação. O mais comum destes erros esteve relacionado à 

submissão dos arquivos de resumo e de apresentação. Outro erro bastante 

presente foi de inscrição na forma “apresentação performativa” de alunos de 

áreas diferentes daquelas estabelecidas no Edital. Problemas naturais frente às 

mudanças que nos impomos fazer este ano. 

 

 
Imagem 339 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

Após o encerramento do período de inscrições foi necessário equacionar 

algumas pendências para então abrir a seleção de trabalhos. O procedimento de 

seleção correu normalmente, embora mais uma vez um número grande alunos 

havia ficado sem a avaliação inicial de sua inscrição, no que chamamos processo 

de “Seleção de Trabalhos”. Também foi necessário tratar estes casos antes de 

liberar a próxima etapa, chamada de “Revisão” para os alunos cujo processo de 

seleção determinou ajustes no resumo ou no arquivo de apresentação. 

Entre estes alunos com trabalhos em status “Necessita Revisão” estavam 

também aqueles com erros de encaminhamento, seja no envio dos dois arquivos 

como na forma de apresentação. 

 

  

Número Percentual Número Percentual Número Percentual Número Percentual Número Percentual
IC 1992 46,85 92 4,62 1900 102 5,37 1730 91,05 68 3,58
PG 696 16,37 29 4,17 667 34 5,1 593 88,91 40 6
ENS 400 9,41 28 7 372 25 6,72 331 88,98 16 4,3
EXT 524 12,32 19 3,63 505 23 4,55 476 94,26 6 1,19
EXTERNOS 640 15,05 30 4,69 610 66 10,82 506 82,95 38 6,23
TOTAL 4252  198 4,66 4054 250 6,17 3636 89,69 168 4,14

RELATÓRIO 35ª JAI – 2020
Inscritos Excluídos Não Aprovados Aprovados Ausentes

Confirmados
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A montagem dos módulosA montagem dos módulosA montagem dos módulosA montagem dos módulos    
 

Após encerrados os períodos de seleção, revisão e seleção final, tínhamos 

então os 3.636 trabalhos aprovados. 

Nosso trabalho agora era de identificar os trabalhos das áreas de teatro, 

música e dança, e enviá-los à comissão específica. Localizamos seis alunos nesta 

opção. Depois entendemos que, na verdade, eram seis grupos de alunos, que 

fariam suas apresentações performativas, porém podiam realizar um registro 

apenas. 

Da mesma forma tratamos os trabalhos de extensão. Nos anos anteriores 

apenas os trabalhos orais de extensão eram programados pela Pró-reitoria de 

Extensão (PREx). Como nesse ano não teríamos a diferença entre oral e painel,  

todos os 482 trabalhos extensionistas foram programados pela PREx. As 

servidores Alice e Bruna fizeram um ótimo trabalho, sob a supervisão do 

Professor Rudiney Soares Pereira, Pró-Reitor Adjunto de Extensão. 

Os 3.148 trabalhos restantes deveriam então ser programados pela 

CIC/PRPGP. Teríamos que criar 348 salas de conferência para abrigar todas as 

apresentações. 

Começamos o trabalho dia 02 de outubro de 2020 e concluímos no dia 15 

de outubro de 2020. 

A tarefa de montagem dos módulos é um trabalho relativamente simples 

de ser feito. O SIE (Sistema de Informações para Ensino) oferece vários relatórios 

de trabalho, os quais podem ser abertos em EXCEL ou LIBRE OFFICE. 

Após a geração dos relatórios com todos os aprovados, basta retirar 

aqueles grupos que não são objetos de nosso trabalho (performativas e 

extensão) ordená-las por “módulo” e por “ordem alfabética de apresentador” e 

iniciar a construção. 

Criamos colunas para inserir o número do módulo  (sala virtual), dia e hora 

de apresentação, nome do avaliador, e-mail do avaliador, nome do coordenador, 

e-mail do coordenador e passamos a dividi-los em grupos de 10 alunos em cada 

“sala”. Era necessário, antes de iniciar a construção de um módulo, conta-lo. 

Assim seria possível fazer uma distribuição melhor dos trabalhos. Por exemplo, 

um módulo com 18 alunos, tem duas salas com nove, e não uma com oito e outra 

com 10. 
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No processo de seleção, os avaliadores são alocados automaticamente 

pelo sistema. Para isso o sistema observa se o módulo onde o professor foi 

registrado como avaliador é o mesmo do aluno, e se aquele aluno não é seu 

orientando. Aos gestores cabe definir o número de trabalhos que o sistema 

alocará e ao final, promover alguns ajustes, pois sempre encontramos algum 

módulo formado por um professor e obviamente por um aluno, neste caso, é 

necessário encontrar um avaliador com afinidade à área do módulo par realizar 

a seleção. Já nas avaliações presenciais o trabalho é manual. 

Partimos de uma listagem fornecida pelo sistema com todos os 

avaliadores cadastrados, alunos de doutorado e docentes. Neste ano foi 

determinado que os doutorandos seriam incumbidos da coordenação das salas, 

ficando a avaliação dos trabalhos restrita aos docentes. 

Com as salas montadas, identifica-se o módulo da sala e procura-se na lista 

de avaliadores um docente daquele módulo.  Importante aqui é cuidar para que 

ele não tenha aluno na sala. Também é fundamental criar um padrão de 

identificação para que se saiba qual avaliador já foi usado neste turno ou naquele 

módulo. 

Na escolha do coordenador iniciou-se buscando alunos registrados no 

mesmo módulo, mas logo foi necessário abrir mão deste vínculo, para que 

pudéssemos ter um coordenador em cada sala. Acontece que alguns alunos de 

doutorado, ao receberem a notificação de que coordenariam salas, declinaram 

da tarefa. 

Montados os módulos era necessário criar as salas de conferência no 

Google Meet. Nós tínhamos que criar 348 salas. O Centro de Processamento de 

Dados solucionou esse problema, e as 348 salas foram criadas eletronicamente. 

O administrador jai@ufsm.br era o host de todas aquelas salas, cada uma 

com seu dia e horário. 

Para dar acesso aos alunos era fácil, bastava divulgar o link de cada uma 

das salas junto com programação. Mas como os avaliadores e principalmente os 

coordenadores entrariam? Como seria dado o aceite para e-mails de fora do 

domínio da UFSM? 

Com muita atitude do Coordenador Piquini, e muita ação dos técnicos do 

CPD, foram criadas 360 contas de e-mail, uma para ser usada em cada sala, e 

algumas de reserva. Todas se chamavam jai1@ufsm.br, jai2@ufsm.br e assim 

consecutivamente. 
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Cada sala tinha agora seu link de acesso (para os alunos) e sua conta de e-

mail.  

A CIC/PRPRP, usando o jai@ufsm.br passou o host de cada uma das  salas 

criadas para o coordenador da sala e enviou o e-mail abaixo: 

 
Prezado(a) Coordenador(a): 

Você está recebendo o login e a senha do e-mail que lhe dará acesso à sala de conferência onde você 

é o(a) coordenador(a). 

Ao abrir o e-mail, você deverá aceitar a condição de proprietário que está aguardando 

resposta.Depois, ao abrir a agenda do e-mail, você encontrará o evento já criado. 

Login                    Senha 

jai304@ufsm.br 180X318j657 

 
Abaixo alguma informações importantes: 

Deve proteger a senha de acesso ao e-mail e não deve compartilhar a senha do e-mail; acessar este 

e-mail no domínio @ufsm.br você se declara ciente de que: 

É responsável por qualquer ação realizada através desta conta de e-mail. 

A conta de e-mail em questão deve ser utilizada apenas para a criação e gestão das salas de 

apresentação no Google Meet durante a realização da JAI 2020 

A conta de e-mail em questão será suspensa após a realização da JAI 2020 

 

Se essa narrativa pareceu enfadonha e cansativa, o leitor deve pensar que 

assim também devem ter sido as ações por ela narradas. Mas não havia espaço 

para cansaço, ou para insegurança, ou para qualquer coisa que não fosse o foco 

no trabalho que precisava ser feito e no prazos que haviam de ser cumpridos. 

As tarefas eram longas, algumas lentas e metódicas, mas precisavam de 

toda a atenção, para assim, minimizar os erros. 
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As palestras da 35ª JAIAs palestras da 35ª JAIAs palestras da 35ª JAIAs palestras da 35ª JAI    
 

Pesquisadores de renome nacional deram sua contribuição para a 35ª JAI, 

de suas casas, sem o impedimento das agendas ou os transtornos das viagens. 

Vejamos as palestras plenárias. Estas palestras são destinadas a todos os 

públicos por ser de interesse de diferentes áreas. Eram diárias, às 9 horas:  

 

                     
                           Imagem 340 – Fonte:  CIC/PRPGP                        Imagem 341 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 
Imagem 342 – Fonte:  CIC/PRPGP 

                              
         Imagem 343 – Fonte:  CIC/PRPGP                    Imagem 344 – Fonte:  CIC/PRPGP 



390 

As palestras temáticas (Imagens 345 a 349), dirigidas a um público alvo 

específico, aconteciam a partir das 16 horas. Todas as palestras estavam no site 

do evento, com o link de acesso aos canais onde estavam sendo transmitidas. 

 

 
     Imagem 345 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 
    Imagem 346 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 
    Imagem 347 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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  Imagem 348 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 
Imagem 349 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Eventos sEventos sEventos sEventos satélitesatélitesatélitesatélites    
 

Foram 10 os eventos satélites registrados na 35ª JAI. Entre eles o 4º 

Compartilhando Saberes, que este ano deixou de compor o grupo de sub-

eventos da JAI, assumindo uma outra forma de registro.  O Compartilhando 

Saberes é um evento de troca de experiências na área do ensino de graduação, 

característica diferente dos demais trabalhos apresentados na Jornada 

Acadêmica Integrada tradicional. 

 
01 a 29 de outubro de 2020 – das 19h30 às 21h 
Mês Acadêmico da Engenharia Acústica 
 
19 a 23 de outubro de 2020 – das 20h15 às 22h 
9ª SATA – Semana Acadêmica de Tecnologia de Alimentos 
 
20 de outubro de 2020 – às 14h  
1º Seminário do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSM 
 
20 de outubro de 2020 – 16h  
Encontro de diálogos sobre extensão: a relação Universidade/Escola na formação para a 
docência na Educação infantil 
 
20 de outubro de 2020 – 16h às 18h  
WORKSHOP Avaliação de Políticas Públicas: Educação, Saúde e Violência 
 
20 a 22 de outubro de 2020 – 14h 
Simpósio TRANSDISCIPLINARIDADE nas Ciências e nas Artes/Capes Print 
 
22 de outubro de 2020 – das 17h às 19h 
4o Webnário Comemorativo aos 31 anos da UEIIA: Caminhos para uma Educação 
Antirracista nas Infâncias: um Olhar para a Formação de Professores e a Docência 
 
22 e 23 de outubro de 2020 – a partir das 9h30 
Encontro dos Programas Pibid e Residência Pedagógica 
 
22 e 23 de outubro de 2020 
4º Encontro COMPARTILHANDO SABERES: Processos de Ensino-Aprendizagem Mediados 
por Tecnologias Educacionais em Rede 
 
24 e 25 outubro de 2020 – nanhã e tarde – prédio 74B 
V Colóquio Internacional “Comunicação, mídia e cultura transnacional”  
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Avaliação 2020Avaliação 2020Avaliação 2020Avaliação 2020    
 

Ao mesmo tempo que a CIC trabalhava nas salas, o relatório de módulos 

era compartilhado com a equipe da Professora Andréa Schwertner Charão, para 

as providências com o sistema de avaliação, e com o TI Marcos Vinícius, 

responsável pelo sistema JAI no CPD.  

Com o trabalho da equipe da Professora Andréa os avaliadores poderiam 

ver os trabalhos alocados para sua avaliação e realizar esta avaliação nos dias do 

evento. 

Com o trabalho do Marcos Vinícius os alunos, os coordenadores e os 

docentes poderiam acessar o site da JAI, e ver todas as informações sobre suas 

apresentações, avaliações e coordenações. 

Tivemos alguns problemas com esta consulta. O sistema estava 

“marcando” todos os avaliadores como coordenadores, o que gerou certa 

confusão. Outro problema foi que alguns professores entendiam que avaliariam 

os mesmos trabalhos que selecionaram. Como dissemos, o procedimento de 

alocação de avaliadores é diferente do de selecionadores. 

O número de trabalhos não avaliados, em torno de 260 quando da geração 

do último relatório, corresponde à 7% dos trabalhos. Este número já diminuiu 

com a entrada de algumas avaliações enviadas pelos avaliadores em formato 

físico, por não terem tido as condições, ou aptidões, técnicas para o uso da 

ferramenta. 

Já o número de apresentadores ausentes foi de 141 pouco mais de 3%. 

Este número representa, além dos alunos que faltaram ao evento por razões 

pessoais, também aqueles que, naturalmente, enfrentaram alguma dificuldade 

no acesso às salas de conferência.  

Alguns professores, considerados ausentes pelo sistema, manifestaram 

suas dificuldades no procedimento e submeteram suas avaliações em outro 

formato, portanto, tanto o número de avaliadores ausentes como de trabalhos 

não avaliados foi ainda abaixo dos índices apresentados a seguir. 

Veja os dados das avaliações nos gráficos das Imagens 350 e 351: 
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      Imagem 350 – Fonte:  CIC/PRPGP 

 

 
       Imagem 351 – Fonte:  CIC/PRPGP 
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Equipe de trabalhoEquipe de trabalhoEquipe de trabalhoEquipe de trabalho    
 

Este foi o grupo responsável pela realização da 35ª Jornada Acadêmica 

Integrada da UFSM: 

 

Prof. Paulo Cesar Piquini 

Coordenador de Iniciação Cientifica / Coordenador Geral da JAI 

 

Arion Helder Pilla 

Secretário da CIC/PRPGP 

 

José Carlos Vargas da Silva 

CIC/PRPGP 

 

Kleison Silveira de Lima 

Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa/PRPGP 

 

Marcelo Cassanta Antunes 

Programa de Pós-doutorado da UFSM/PRPGP 

 

Tiago Boeno Patrício Luiz 

Núcleo de Gerência de Bolsas de Pós-graduação/PRPGP 

 

Professora Andréa Schwertner Charão 

Departamento de Linguagens e Sistemas de Computação - Centro de Tecnologia 

 

Marcos Vinícius Bitencourt de Souza 

Centro de Processamento de Dados 

 

Alice Moro Neocatto 

Subdivisão de Apoio à Projetos de Extensão - PREx 

 

Aline Berneira Saldanha 

Subdivisão de Divulgação de Eventos - PREx 

 

Bruna Loureiro Denkin 

Subdivisão de Apoio à Projetos de Extensão - PREx 
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 O “quartel-general” da PRPGP para atender as salas de conferências, 

durante o evento era formado pelo grupo abaixo (Fotografia 153), mais o 

coordenador, Paulo Piquini: da esquerda para a direita, Arion Pilla, Marcello 

Cassanta, Tiago Boeno, José Carlos V. da Silva e Kleison Lima. Este grupo acessava 

a sala às 8:30, de todas as manhãs, e permanecia até o final dos turno da tarde. 

No começo de cada turno, o pessoal entrava nas salas verificando a presença de 

coordenadores e avaliadores.  

 A medida que eventuais ausências eram identificadas, imediatamente 

recorríamos a listagem de suplentes. Em tratando-se de avaliador ausente, não 

havendo suplência na área, buscávamos entre os presentes algum professor que 

pudesse realizar a tarefa. São breves minutos de alguma tensão, pois todas as 

salas começam ao mesmo tempo, portanto, eventuais problemas precisam 

também serem resolvidos tempestivamente para que as apresentações não 

sofram risco de continuidade. Mas enfim, normalmente entre 15 e 20 minutos 

após o início das seções, todos os poucos problemas já estavam resolvidos. 

Nossa Universidade estava respondendo com firmeza àquele enorme desafio. 

 

 
Fotografia 153 - Fonte: CIC/PRPGP 
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A Coordenadoria de Iniciação Científica da Pró-reitoria de Pós-graduação 

e Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria é formada por seu 

Coordenador, Paulo Cesar Piquini, ao centro da foto abaixo, por seu Secretário, 

Arion Helder Pilla, à esquerda na foto, e pelo servidor José Carlos Vargas da Silva. 

É com muito orgulho que digo que a Jornada Acadêmica Integrada da 

UFSM, embora envolva um número grande e imprescindível de servidores de 

diversos órgãos, inclusive da própria PRPGP, começa e termina nas mãos destas 

três pessoas.  

O Carlos está conosco desde 2016. Aprendi muito com ele. E continuo 

aprendendo. Rimos e choramos juntos muitas vezes nestes poucos anos. Hoje é 

muito bom poder chamá-lo de amigo. 

Paulo Piquini é o chefe. Não podemos e não queremos que seja diferente 

disso. Depois de tantos anos aprendemos que a hierarquia é uma fator definitivo 

dentro de qualquer organização. Mas a cada ano que passa, depois de todos os 

desafios vencidos, depois de tantas mudanças e transformações, na JAI e na CIC, 

depois de toda a confiança, de toda a cumplicidade adquirida, mutuamente, fica 

cada vez mais difícil colocar nossa amizade depois do cargo. Mas, às vezes é 

preciso. Enfim, penso que somos três grandes amigos. 

  

Fotografia 154 - Fonte: Acervo CIC/PRPGP  
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Publicações JAIPublicações JAIPublicações JAIPublicações JAI    
 

Desde 2014, primeiro ano da atual gestão, a CIC/PRPGP vem produzindo 

uma publicação contendo compilações de artigos do evento. Nestes 

documentos estão as transcrições das palestras e os resumos estendidos dos 

trabalhos premiados, num produto de alta relevância para nossa instituição. 

Esses documentos estão disponíveis na página do evento, na internet 

(https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/e-book-da-jai/). 

 

 
       Imagem 352 – Fonte:  CIC/PRPGP  
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Considerações Finais 
 

No momento em que começo a escrever estas considerações finais, 

pensando no que posso ainda referir à respeito do evento, percebo que meu 

pensamento é conduzido a uma viagem no tempo, passando por lugares, 

acontecimentos e pessoas que não só marcaram a Jornada Acadêmica Integrada 

da UFSM, mas minha própria vida. 

Talvez por isso, reste ainda explicar ao leitor porque que ao tentar contar 

a história deste evento, me apropriei tanto dela, tornando-a mais pessoal talvez, 

do que deveria. Mas esse é o meu sentimento mais sincero e involuntário. Meu 

sentido de pertencimento à UFSM, e meu comprometimento com as 

responsabilidades de meus cargos, ao longo destes 38 anos, não me permitem 

outra forma de abordagem, senão esta, repleta de intimidades e de emoções 

pessoais. 

Revendo recentemente as mensagens recebidas de professores 

avaliadores, alunos doutorandos e participantes da última edição da JAI, alguns 

deles pesquisadores de reconhecido valor no mundo científico, enquanto 

contenho a emoção vou novamente ao passado encontrar aqueles que são tão 

merecedores dos elogios, que hoje recebemos, quanto nós. 

Não são poucos os personagens da JAI que sequer foram citados neste 

documento, mas cuja atuação não foi em nada menor do que a de alguns citados. 

Naturalmente, não serão poucas as janelas não preenchidas e até mesmo algum 

engano posso ter cometido nesta primeira versão deste livro, mas hoje sei que a 

história não é um livro que se lê, é uma vida que se vive. Estamos escrevendo e 

reescrevendo nossas vidas diariamente. Assim será com este trabalho, enquanto 

estivermos por aqui. 

 

 


