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EDITAL N. 002, DE 24 DE AGOSTO DE 2006. 

 
 As Pró-Reitorias de Pós-Graduação e Pesquisa, Extensão, Graduação, Assuntos 

Estudantis e o Centro de Processamento de Dados da UFSM tornam público o presente EDITAL para 
cientificar a comunidade  em geral das normas e procedimentos que nortearão a realização da 21ª Jornada 
Acadêmica Integrada desta Universidade Federal de Santa Maria. 

 
1 - DO EVENTO.  
A 21ª Jornada Acadêmica Integrada da Universidade Federal de Santa Maria é evento integrante do 
calendário oficial dessa Universidade e busca inserir a pesquisa em nível de iniciação científica dentro do 
Sistema Nacional de Pós-Graduação, contribuir na formação intelectual e cultural dos acadêmicos de 
graduação e de ensino médio e divulgar a produção científica, tecnológica e produtos desenvolvidos pela 
universidade. 
 
2 - DA METODOLOGIA. 
A 21ª Jornada Acadêmica Integrada acontece nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2006, e consiste na 
apresentação de trabalhos na forma oral ou através de painéis, palestras, mostras e apresentações 
artísticas.  
 
3 - DO LOCAL. 
As apresentações dos trabalhos acontecerão nos prédios do Centro de Ciências Sociais e Humanas e do 
Centro de Ciências Rurais, as mostras e apresentações artísticas no Largo do Planetário e a cerimônia de 
abertura no Prédio da Administração Central, todos no Campus Universitário Dr. José Mariano da Rocha 
Filho. 
 
4 - DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições do evento serão realizadas no sítio www.ufsm.br/jornada2006, no período de 18 de setembro 
de 2006 até 15 de outubro de 2006. 
 
Para apresentação de trabalhos o evento admitirá uma inscrição por apresentador, podendo o mesmo 
inscrever-se também como participante ouvinte. 
 
A 21ª edição da Jornada Acadêmica Integrada admite quatro formas de inscrição: 
 
4.1 - Alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq/UFSM, no 
período 2005/2006 – inscrição e apresentação ORAL obrigatórias.  
 
4.2 - Alunos de graduação ou de ensino médio da UFSM, regularmente matriculados junto ao Departamento 
de Registro e Controle Acadêmico – DERCA/PROGRAD - apresentações ORAIS ou em PAINÉIS. 
 
4.3 - Alunos de graduação de outras instituições de ensino superior do país - apresentações ORAIS ou em 
PAINÉIS. 
 
4.4 - Participantes ouvintes.   
 
 
5 - DA TAXA DE INSCRIÇÃO.     
 
5.1 - Os alunos PIBIC/CNPq/UFSM-2005/06 estão isentos de taxa de inscrição. 
5.2 - Os demais alunos inscritos com trabalho pagarão uma taxa de R$ 10,00 (dez reais) 
5.3 – Os participantes ouvintes pagarão uma taxa de R$ 5,00 (cinco reais) 
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6 - CRONOGRAMA 
 
 Setembro Outubro Novembro 
Período de Inscrições  De 18 Até 15  
Confirmação da inscrição   18 
Evento   28, 29 , 30 
 
7 – DAS NORMAS DE APRESENTAÇÃO 
 
7.1 - Apresentação oral. 
A apresentação dos trabalhos na forma oral deverá incluir uma breve introdução, objetivos, metodologia 
empregada e apresentação dos resultados e das conclusões mais importantes. 
O tempo de apresentação será de no máximo , 20 (vinte) minutos, sendo 10  (dez) para apresentação e 10 
(dez) para discussões. 
 
7.2 - Apresentação em painéis. 
O espaço destinado para trabalhos em painéis terá 1 m de altura por 90 cm de largura, sendo que os 
mesmos deverão conter título, nome(s) do(s) autor(es), do orientador e local onde o trabalho foi realizado, 
objetivos, metodologia empregada e apresentação dos resultados e das conclusões mais importantes. 
 
8 – DOS CERTICADOS E CD-ROM 
 
8.1 - Serão emitidos certificados para todos os inscritos que apresentarem trabalhos, orais ou em painéis, 
entregues ao final da apresentação. 
 
8.2 – Serão emitidos certificados para todos os professores orientadores de trabalho entregues ao 
orientador ao final da apresentação do aluno. 
 
8.3 – Os inscritos como co-autores de trabalho deverão solicitar seu certificado, na secretaria da PRPGP, a 
partir de 04 de dezembro de 2006. 
 
8.4 – Os inscritos como participantes ouvintes, que atingirem uma carga horária mínima de 16 horas, 
receberão seu certificado em seu curso, se aluno da UFSM,  ou em seu endereço particular, caso aluno 
externo 15 dias após o evento.  
 
8.5 – Os alunos da UFSM poderão obter créditos, até o limite de 30 horas,  em Atividade Complementar de 
Graduação, se apresentarem seu certificado junto à coordenação de seu curso. 
 
8.6 -  Todos os alunos inscritos como apresentadores de trabalho receberão o CD-ROM do evento. 
 
9 – DA FREQUÊNCIA 
A 21ª Jornada Acadêmcia Integrada é considerada por resolução como atividade letiva. Nos dias do evento, 
portanto, não haverão outras atividades acadêmicas, como aulas ou avaliações (conforme Artigo 3° da 
Resolução n° 008/05 do Gabinete do Reitor da UFSM). 
 
10 – DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
Os procedimentos de avaliação e seleção de trabalhos da 21ª Jornada Acadêmica Integrada serão de 
responsabilidade do Comitê Científico do evento.  
 
 
11 – DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 
 
11.1 – Além dos setores destinados às apresentações de trabalhos, a 21ª Jornada Acadêmica Integrada 
manterá uma área de convivência onde funcionará um posto de informações sobre o evento, área para 
expositores, praça de alimentação e palco para espetáculos artísticos. 

 
Santa Maria, agosto de 2006. 

 
Paulo Bayard Dias Gonçalves            Abel Lassalle Casanave  
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa                              Coordenador de Pesquisa  
 
Jorge Luiz da Cunha                                              Ailo Valmir Saccol 
Pró-Reitor de Graduação                         Pró-Reitor de Extensão 
 
Fernando Bordin da Rocha                José Francisco da Silva Dias 
Centro de Processamento de Dados       Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 
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