
 

Regras e instruções para submissão de resumos para ‘XLII Jornada Giulio Massarani de Iniciação 

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

 

• Já na tela de Submissões, após ler esse documento, clique no botão Submeter. 

 

• Selecione o campo Modalidade – O edital deste evento prevê duas formas de apresentação 

de trabalho: oral curta (com duração de 5 a 10 minutos, com opção de envio prévio da 

gravação da apresentação, e realização da arguição síncrona) e oral padrão (com duração de 

10 a 15 minutos, com apresentação e arguição síncronas). 

 

• Selecione o campo Área Temática (Observação: caso não identifique uma área temática 

exata, selecione dentre as opções, a que mais se aproxime de seu trabalho). 

 

• Preencha o campo Título (ele deverá ter no máximo 300 caracteres incluindo os espaços).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Preencha o campo Resumo que deverá conter o texto do RESUMO e as REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS. O texto contendo o RESUMO deverá ter de 1000 a 3000 caracteres 

incluindo os espaços e as REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (limitadas a um total de 3) deverão 

ser listadas em ordem alfabética e ter um total de, no máximo, 1000 caracteres incluindo os 

espaços. 

 

 

Observação: As REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS devem levar em conta os seguintes aspectos:  

           - Somente citações inseridas no texto (Ver exemplo em vermelho na imagem acima) devem 

ser listadas. 

          -  A lista de REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS deve ser gerada conforme exemplo acima. 

 

• Preencha o campo Palavras-Chave (deverão ser incluídas até 4 palavras-chave e elas 

deverão ser separadas por vírgula). 

 

• Inclua os demais autores e os orientadores do trabalho por meio do botão Adicionar Autor, 

de forma que primeiro apareça o autor principal, depois todos os coautores (se houver) e 

por último todos os orientadores (sendo que ao lado do nome dos orientadores você deverá 

colocar entre parênteses a palavra Orientador(a). Exemplo: Fulano Ciclano Beltrano 

(Orientador)). É importante que o e-mail de cada orientador que você informará neste 

momento coincida com o e-mail que ele usou/usará para criar conta na plataforma do 

evento (Even3) que, no caso do orientador responsável pela bolsa, deverá ser o mesmo que 

está cadastrado no sistema PIBIC/PIBITI/PIBIAC/PIBIC-EM. 



 

ATENÇÃO: Avise aos orientadores do trabalho que, quando criarem conta na Even3, eles 

também deverão colocar ao lado de seus nomes entre parênteses a palavra Orientador(a) como 

no exemplo acima ou, no caso de já terem conta, deverão alterar seus nomes no cadastro da 

referida plataforma para que fiquem como no exemplo acima. Além disso, no caso do orientador 

responsável pela bolsa, o e-mail deverá ser o mesmo que está cadastrado no sistema 

PIBIC/PIBITI/PIBIAC/PIBIC-EM (se necessário, o orientador deverá alterar seu e-mail,  editando 

seu perfil na plataforma Even3). 

• Escolha o apresentador (apenas 1) marcando-o no campo Escolher Apresentador. 

 

• Preencha o campo Indique o nome do orientador responsável pela bolsa: (ATENÇÃO: Neste 

campo, você deve informar o nome completo do orientador responsável pela sua bolsa se 

você for aluno bolsista ou o nome completo do orientador principal se você for aluno não 

bolsista). 

 

• Preencha o campo Indique o e-mail do orientador responsável pela bolsa, o mesmo 

cadastrado no sistema do PIBIC/PIBITI/PIBIAC/PIBIC-EM: (ATENÇÃO: Neste campo, você 

deve informar o e-mail do orientador responsável pela bolsa, no caso de aluno bolsista, o 

mesmo e-mail cadastrado no sistema do PIBIC/PIBITI/PIBIAC/PIBIC-EM, ou o e-mail do 

orientador principal, no caso de aluno não bolsista). 

 

• Selecione uma opção no campo Escolha o tipo de participação na JICTAC:. 

 

• Marque a opção Declaro que li e estou de acordo com as regras para submissão. 

 

• Clique no botão Submeter. 

 

Para saber mais, acessem: https://ajuda.even3.com.br/hc/pt-br/categories/202047223-Sou-

Participante 

Em caso de dúvidas sobre o uso da plataforma Even3, ou caso aconteçam eventuais erros na 

utilização da mesma, envie e-mail para:  meajuda@even3.com.br . 

 

 


