
ANEXO I 
Tabela de Grandes Áreas, Áreas e/ou Subáreas da VI RAIC 2018 
 

Grande Área Área e/ou Subárea 

Ciências Exatas e da Terra 

Matemática 

Probabilidade e Estatística 

Ciências da Computação 

Astronomia 

Física 

Química 

Geociências 

Ciências Biológicas 

Biologia Geral 

Genética 

Morfologia 

Fisiologia 

Bioquímica 

Biofísica 

Farmacologia 

Imunologia 

Microbiologia 

Parasitologia 

Ecologia 

Oceanografia 

Botânica 

Zoologia 

Engenharias 

Engenharia Civil 

Engenharia Sanitária 

Engenharia de Transportes 

Engenharia de Minas 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica 

Engenharia Química 

Engenharia Nuclear 

Engenharia Mecânica 

Engenharia de Produção 

Engenharia Naval e Oceânica 

Engenharia Aeroespacial 

Engenharia Elétrica 

Engenharia Biomédica 
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Ciências da Saúde 

Medicina I 

Medicina II 

Medicina III 

Nutrição 

Odontologia 

Farmácia 

Enfermagem 

Saúde Coletiva 

Educação Física 

Fonoaudiologia 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

Ciências Agrárias 

Agronomia 

Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

Engenharia Agrícola 

Zootecnia 

Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca 

Medicina Veterinária 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Ciências Sociais Aplicadas 

Direito 

Administração 

Administração Pública 

Ciências Contábeis 

Turismo 

Hotelaria 

Economia 

Arquitetura e Urbanismo 

Design / Desenho Industrial 

Planejamento Urbano e Regional 

Demografia 

Ciência da Informação 

Museologia 

Comunicação 

Serviço Social 

Economia Doméstica 

Ciências Humanas 
Filosofia 

Teologia 
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Sociologia 

Antropologia 

Arqueologia 

História 

Geografia 

Psicologia 

Educação 

Ciência Política 

Relações Internacionais 

Linguística, Letras e Artes 

Linguística 

Letras 

Artes 

Música 

Multidisciplinar 

Interdisciplinar 

Ensino 

Materiais 

Biotecnologia 

Ciências Ambientais 

 



Os resumos submetidos para a VI RAIC 2018 seguem um 
padrão, exibido a seguir. Apreciaremos sua gentileza de 

respeitá-lo 
 

RESUMOS FORA DESTE PADRÃO SERÃO REENVIADOS 
PARA OS AUTORES, PARA ADEQUAÇÃO 

 
O resumo pode ter, no máximo, até cinco autores(as), dentre 
os(as) quais devem constar o(a) orientando(a) como primeiro(a) 
autor(a), os(as) possíveis colaboradores(as) em seguida e, 
por último, o(a) orientador(a). Todos os nomes devem vir 
escritos por extenso, sem abreviações, e o resumo deve conter 
entre 350 e 500 palavras. Cada aluno(a) pode enviar até dois 
trabalhos diferentes e cada orientador(a) só pode ter até cinco 
resumos inscritos. 
 
FONTE: Arial 10 
ESPAÇAMENTO: Simples (1,0) 
MARGENS: 2,5 cm (sup./inf.) X 2,5 cm (esq./dir.) 

ANEXO II 
Formato do resumo da VI RAIC 2018 



TÍTULO DO TRABALHO A SER APRESENTADO 
 

Thiago Xxxxx 1; Aline Yyyyy 2 & Márcio Braga Zzzzz3 

1. Bolsista PIBIC, Discente do Curso de Ciências Sociais, ICHS/UFRJ; 2. Bolsista de Iniciação Científica 
FAPERJ, Discente do Curso de Ciências Sociais, ICHS/UFRJ; 3. Professor do DCS/ICHS/UFRRJ. 

 
Palavras-chave: Desenvolvimento; tecno-burocracia; sociologia das organizações. 

 
 

RESUMO 

O trabalho do(a) aluno(a) deve estar vinculado a um projeto de pesquisa do(a) seu(sua) 
orientador(a). O resumo do trabalho inscrito na VI RAIC 2018 deverá: a) estar redigido em 
português, espanhol ou inglês; b) ser claro e conciso; c) necessariamente apresentar 
resultados e/ou problematizações formais das questões propostas; d) obedecer ao modelo 
disponibilizado na página da VI RAIC para download. O resumo pode ter, no máximo, até cinco 
autores(as), dentre os(as) quais devem constar o(a) orientando(a) como primeiro(a) autor(a), 
os(as) possíveis colaboradores(as) em seguida e, por último, o(a) orientador(a). Todos os 
nomes devem vir escritos por extenso, sem abreviações. (O texto do resumo deve conter 
entre 350 e 500 palavras). 

 
Referências Bibliográficas 

(item OPCIONAL no resumo, com ATÉ 3 [três] referências) 

BRANDÃO, C. Acumulação Primitiva Permanente e Desenvolvimento Capitalista no Brasil 
Contemporâneo. In: Capitalismo globalizado e recursos territoriais: fronteiras da 
acumulação no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010. 

BRESSER-PEREIRA, L. C.. Empresários e administradores no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1974. 

CANO, W. Reflexões sobre o papel do capital mercantil na questão regional e urbana do Brasil. 
Texto para Discussão. IE/UNICAMP n. 177, maio 2010. 

 
 
OBSERVAÇÃO: 

 

É este trecho que deve ter 
entre 350 e 500 palavras 

RESUMO 

O trabalho do(a) aluno(a) deve estar vinculado a um projeto de pesquisa do(a) seu(sua) 
orientador(a). O resumo do trabalho inscrito na VI RAIC 2018 deverá: a) estar redigido em 
português, espanhol ou inglês; b) ser claro e conciso; c) necessariamente apresentar 
resultados e/ou problematizações formais das questões propostas; d) obedecer ao modelo 
disponibilizado na página da VI RAIC para download. O resumo pode ter, no máximo, até 
cinco autores(as), dentre os(as) quais devem constar o(a) orientando(a) como primeiro(a) 
autor(a), os(as) possíveis colaboradores(as) em seguida e, por último, o(a) orientador(a). 
Todos os nomes devem vir escritos por extenso, sem abreviações. (O texto do resumo 
deve conter entre 350 e 500 palavras). 
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FICHA DE AVALIAÇÃO 
XXVIII JIC (25-27/setembro/2018) 

VI SePTI  (1-4/outubro/2018) 
 

Avaliador(a): ______________________________________________________________________ 
(nome completo) 

 
Integrante do comitê: ( ) Interno (UFRRJ) ( ) Externo 

 
Trabalho avaliado:__________________________________________ Número ID:______________ 

(primeiras palavras do título) 
Grande Área / Área:_________________________________________________________________ 

 

Data da avaliação: 
 

XXVIII JIC: ( ) 25/9/18 ( ) 26/9/18 ( ) 27/9/18     (          ) 28/9/18 
VI SePTI: ( ) 1/10/18 ( ) 2/10/18 ( ) 3/10/18 ( ) 4/10/18 

 
Local da avaliação: ( ) P1 ( ) IE ( ) IM ( ) ITR 

 
Orientador(a): ( ) Presente ( ) Ausente 

 
Forma de apresentação: ( ) Oral / horário: ( ) Painel / Nº painel: 

 
Programa/Modalidade:  (   ) PIBIC   (   ) PIBIC-Af   (  ) PIBITI (   ) PICV 

(CNPq-UFRRJ) (ações afirmativas)     (Tecnologia & Inovação) (IC voluntário) 
 

(   ) Outros (FAPERJ, Petrobrás, dentre outros): 
 

NOTAS:   Não atribuir notas quando o(a) apresentador(a) não for o(a) bolsista. Poderá haver adequações 
necessárias às características de cada trabalho. 

 
Quanto à forma: Atribuir notas entre 0,0 e 1,0 (uma casa decimal) para cada um dos seguintes itens, somar e 
marcar a NOTA 1: 

 
( ) Exposição lógica de texto e figuras no pôster (painel) ou nos slides (oral). 
( ) Quantidade de texto e figuras no pôster (painel) ou nos slides (oral). 
( ) Tamanho e formato de fontes utilizadas no pôster (painel) ou nos slides (oral). 
( ) Tamanho e formato de figuras utilizadas no pôster (painel) ou nos slides (oral). 

 

NOTA 1:  (entre 0,0 e 4,0) 
 

Quanto ao conteúdo, apresentação e arguição: Atribuir notas entre 0,0 e 1,0 (uma casa decimal) para cada 
um dos seguintes itens, somar e marcar a NOTA 2: 

 
( ) Apresentação no tempo permitido. 
( ) Apresentação clara e segura. 
( ) O trabalho tem conteúdo adequado ao nível de iniciação científica. 
( ) Respostas claras e seguras à arguição. 
( ) Respostas corretas à arguição. 
( ) Superação de expectativas para um trabalho de iniciação científica. 

 

NOTA 2:  (entre 0,0 e 6,0) 
 

NOTA FINAL (NOTA 1 + NOTA 2):  (entre 0,0 e 10,0) 
 

Trabalho indicado para premiação ( ) Não. (      ) Sim. 
 
Justificativa obrigatória, em caso de indicação para premiação, no verso desta folha, expressando detalhadamente: 
[1] a significância do trabalho para o seu campo científico; [2] as qualidades do discente no processo de arguição; e 
[3] os porquês do trabalho apresentado ter superado as expectativas da iniciação científica. Só concorrerão 
trabalhos avaliados com nota máxima (10,0) e cuja apresentação tenha contado com a presença do(a) orientador(a). 

VI RAIC 2018 
Multidisciplinaridade e 

Democratização do Saber 
(Logotipo) 

ANEXO III: Ficha de Avaliação da VI RAIC 2018 
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