
 

Regras e instruções para avaliação de resumos para ‘XLII Jornada Giulio 

Massarani de Iniciação Científica, Tecnológica Artística e Cultural (JICTAC 2020 

- Edição Especial)’: 

Passo 1: Confirme se você está na Área do Avaliador do evento ‘XLII Jornada Giulio Massarani de 

Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural (JICTAC 2020 - Edição Especial) - Evento UFRJ’:  

 

Passo 2: Leia atentamente as Regras de avaliação e as Regras de submissão: 

 

Passo 3: Observe que, na Área do Avaliador na aba ‘Em andamento’, da tela Avaliação das 

Submissões, aparecerão os resumos que podem ser avaliados por você. 

ATENÇÃO: Como a Comissão Organizadora da JICTAC 2020 optou pela distribuição automática dos resumos 

para os avaliadores, todos os resumos que sejam das modalidades/áreas temáticas que você selecionou ao 

aceitar o convite para avaliação, vão aparecer para você neste local (exceto, os que já receberam o número 

de avaliações necessárias). Dos que aparecerem para você, avalie APENAS 3 ou 4 resumos. 

 



Passo 4: Clique no botão Abrir Submissão que aparece ao lado do resumo que deseja avaliar para ver 

as informações dele (Observação: Além dos outros aspectos, avalie se o autor cumpriu as Regras de 

submissão definidas para os preenchimentos dos campos Título, Resumo e Palavras-Chave): 

ATENÇÃO: Caso observe que a submissão se refere a um resumo de extensão ou que se refere a um resumo 

de pós-graduação, no próximo passo marque a opção Não Aprovado e no campo Situação coloque o texto 

padrão abaixo na Justificativa a ser enviada ao participante: 

Prezado(a) proponente, 

Agradecemos seu interesse em participar da JICTAC 2020. Em conformidade com o Edital 

CEG/CEPG nº. 440, de 4 de novembro de 2020 - XLII Jornada Giulio Massarani de Iniciação 

Científica, Tecnológica, Artística e Cultural - JCTAC 2020 - Edição Especial, os trabalhos 

compreendidos na JICTAC 2020 - Edição Especial são os “de iniciação científica, tecnológica, 

artística e cultural desenvolvidos na UFRJ”. Dada a natureza do trabalho submetido não estar 

dentro do escopo da JICTAC, rejeita-se o resumo inscrito, por força do Edital. Salientamos que a 

qualidade do trabalho não foi avaliada. Esperamos encontrá-lo na SIAC em 2021! 

 

 

Passo 5: Clique no botão Emitir Parecer que está ao lado do resumo escolhido: 

ATENÇÃO: Com exceção do caso exposto no passo 4 (natureza do trabalho submetido não estar dentro do escopo 

da JICTAC), nenhum resumo deverá receber parecer Não-Aprovado inicialmente. 

 

Passo 6: Selecione um parecer no campo Situação (conforme o caso), preencha o campo Justificativa 

a ser enviada ao participante e clique no botão Emitir Parecer. 



ATENÇÃO: A justificativa que preencher no campo Justificativa a ser enviada ao participante poderá ser 

visualizada pelo participante e pela Comissão Organizadora do evento. É importante que o teor dela seja muito 

claro e cordial. 

Observação: A plataforma JICTAC 2020 só permite que o autor edite, na etapa de avaliação de 

resumos, os campos Resumo e Palavras-Chave. Por isso, você só deve pedir ao autor edições nestes 

campos. 

 

 

Observação: Os passos 4, 5 e 6 deverão ser repetidos para cada um dos trabalhos que avaliará.  

ATENÇÃO: No caso dos resumos cujos seus pareceres tenham sido  Aprovado com Ressalvas, logo após a 

correção dos participantes, eles voltarão para a Área do Avaliador do evento ‘XLII Jornada Giulio Massarani de 

Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural (JICTAC 2020 - Edição Especial) - Evento UFRJ’ (na tela 

Avaliação das Submissões na aba Em andamento) podendo ter o parecer mudado.  

Você não será notificado por e-mail quando os resumos cujo seu parecer tenha sido Aprovado com Ressalva 

forem revisados pelos autores. Por essa razão, fique atento a sua Área do Avaliador para dar o parecer final a 

esses resumos. 

Após os resumos cujos seus pareceres iniciais tenham sido Aprovado com Ressalvas, serem revisados 

pelos seus autores e retornarem para seu novo parecer, embora a plataforma permita que você 

selecione novamente no campo Situação a opção Aprovado com Ressalvas, seu parecer final para 

esses resumos só deverá ser Aprovado ou Não Aprovado. 


