
 

 

 

SUBMISSÕES DE RESUMOS PARA A XV JINCE/JID 2020 

 

Prezados, a XV JINCE/JID se aproxima, 

 

o evento deverá acontecer no Campus Salgueiro no dia 25/11/2020 em formato 

virtual, tendo em vista os atuais acontecimentos com o COVID-19. Este novo formato 

ainda está sendo desenhado pela comissão organizadora, e todos serão atualizados o 

mais brevemente possível. 

Sendo assim, informamos abaixo os períodos de submissões dos resumos 

relacionados aos projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão de todos os Campi, que 

deverão ser apresentados no evento. 

 Para a edição de 2020, deverão ser apresentados obrigatoriamente os trabalhos, 

conforme descrição abaixo:  

 Para projetos de ENSINO, obrigatoriamente os trabalhos aprovados na 

Residência Pedagógica e no PIBID, nas seleções de 2019 e 2020.  

 Para projetos de PESQUISA, obrigatoriamente os trabalhos aprovados no Edital 

55/2018 (vigência de 01 de maio de 2019 a 30 de dezembro de 2019, para projetos 

financiados pelo IF SERTÃO-PE) e edital 16/2019 (vigência 01 de agosto de 2019 a 31 de 

julho de 2019, para projetos financiados pelo CNPq).  

 Para projetos de EXTENSÃO, obrigatoriamente os trabalhos aprovados no Edital 

65/2019.  

Os trabalhos desenvolvidos de forma voluntária, nas três áreas, também poderão 

ser submetidos. 

  



 

Cronograma de submissão: 

Observem atentamente as datas abaixo de submissão e correção dos resumos. 

 

Chamada de Resumos dos Editais PIBIC; PIBIC Jr. e PIBITI edital 55/2018 (vigência de 01 de maio 

de 2019 a 30 de dezembro de 2019, para projetos financiados pelo IF SERTÃO-PE). 

Lançamento Chamada resumos  12/05/2020 

Período de submissão  12 a 12/06/2020 

Período de avaliação dos resumos 12/05/2020 – 30/06/2020 

Período de correção dos resumos pelos autores 12/05/2020 – 10/07/2020 

Divulgação dos resumos aprovados 17/07/2020 

Formulário de Submissão https://forms.gle/b4FbH26MGgjdpmvs8  

Chamada de Resumos dos Editais PIBIC; e PIBITI edital 16/2019 (vigência 01 de agosto de 2019 a 

31 de julho de 2019, para projetos financiados pelo CNPq). 

Lançamento Chamada resumos  17/07/2020 

Período de submissão  17/07/2020 - 14/08/2020 

Período de avaliação dos resumos 17/07/2020 – 21/08/2020 

Período de correção dos resumos pelos autores 17/07/2020 – 28/08/2020 

Divulgação dos resumos aprovados 31/08/2020 

Formulário de Submissão A ser divulgado no dia 17/07/2020 

Para projetos de ENSINO, obrigatoriamente os trabalhos aprovados na Residência Pedagógica e 

no PIBID, nas seleções de 2019 e 2020. 

Lançamento Chamada resumos 12/05/2020 

Período de submissão  12/05/2020 - 14/08/2020 

Período de avaliação dos resumos 12/05/2020 – 21/08/2020 

Período de correção dos resumos pelos autores 12/05/2020 – 28/08/2020 

Divulgação dos resumos aprovados 31/08/2020 

https://forms.gle/b4FbH26MGgjdpmvs8


Formulário de Submissão https://forms.gle/b4FbH26MGgjdpmvs8  

Chamada de Resumos do Edital 65/2019, PIPBEX 

Lançamento Chamada resumos 01/09/2020 

Período de submissão  01/09/2020 – 30/09/2020 

Período de avaliação dos resumos 01/09/2020 – 08/10/2020 

Período de correção dos resumos pelos autores 01/09/2020 – 18/10/2020 

Divulgação dos resumos aprovados 02/11/2020 

Formulário de Submissão A ser divulgado no dia 01/09/2020 

 

Duvidas!? Entre em contato - cs.cpip@ifsertao-pe.edu.br 

https://forms.gle/b4FbH26MGgjdpmvs8
mailto:cs.cpip@ifsertao-pe.edu.br

