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Edital Nº 031/2017/CFS/IFMT – Chamada para Apoio a Jornada de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (JENPEX) 

 

I JENPEX: INTEGRANDO E VIVENCIANDO SABERES 
 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) 

campus Confresa, torna pública a presente chamada e convida os interessados a participarem 

por meio deste edital da I Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão: Integrando e Vivenciando 

Saberes. 

 

1. DO EVENTO 

 

O IFMT Campus Confresa realiza a “I Jenpex: Integrando e Vivenciando 

Saberes”, com a finalidade de criar um espaço/tempo para fortalecer e incentivar a prática 

da pesquisa, ensino e extensão, através da socialização das experiências e dos resultados de 

trabalhos realizados, tanto no âmbito do IFMT, quanto de outras instituições educativas. 

Esta jornada apresenta como objetivos específicos: 

 Promover a divulgação e socialização de trabalhos desenvolvidos no ensino, 

pesquisa e extensão, apoiados ou não por editais financiados pelo IFMT, órgãos de fomento 

externo e de livre iniciativa; 

 Possibilitar a difusão de expressões artísticos culturais, através da 

disponibilização de espaços específicos para a implementação destas atividades; 

 Incentivar a participação de docentes, técnicos administrativos e discentes das 

diferentes modalidades de ensino; 

 Propiciar o acesso da comunidade externa às ações desenvolvidas no Campus. 

O evento ocorrerá entre os dias 16 a 18 de novembro do corrente ano, com 

credenciamento às 07h30 do dia 16 e encerramento às 22h00min do dia 18, com a entrega de 

certificados. 

A programação geral do evento será disponibilizada nos endereços eletrônicos: 

http://www.cfs.ifmt.edu.br. 
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2. DAS INSCRIÇÕES  

 

Esta chamada é destinada a estudantes, educadores e profissionais dos diversos níveis 

e modalidades educacionais que tenham interesse em assistir as palestras, mesas-redondas, 

minicursos, debates e divulgar trabalhos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.  

O período de inscrição inicia dia 18 de Setembro. A inscrição deve ser feita por meio 

do endereço eletrônico: http://www.cfs.ifmt.edu.br. As inscrições com submissões de 

trabalhos encerrarão no dia 20 de outubro e, sem submissão no dia 10 de novembro de 2017.  

Os trabalhos aprovados no I Jenpex serão publicizados em Anais.  

Observação: Todos os autores, coautores, ministrantes de oficinas e minicurso devem 

efetuar inscrição de participante ao evento. 

 

3. DAS CATEGORIAS DE TRABALHOS  

 

Serão aceitos trabalhos desenvolvidos na área ensino, pesquisa e extensão, tais como: 

 Relatos de experiência; 

 Resultados de pesquisas; 

 Resultados de trabalhos de extensão. 

A submissão de trabalhos ocorrerá única e exclusivamente pelo endereço eletrônico:  

jenpex@cfs.ifmt.edu.br e deve se enquadrar no formato de Resumo Expandido (modelo 

disponibilizado no site do evento). A apresentação será em uma das seguintes formas: 

1) Apresentação de banner, conforme modelo disponibilizado no site do evento. 

2) Comunicação oral. 

 

Observações: As apresentações na forma de comunicação oral são de autores convidados 

pela Comissão Científica em momento oportuno. Os trabalhos apresentados como 

comunicação oral não precisarão ser apresentados como banner. 

 

 

4. DA CERTIFICAÇÃO 
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Todos os inscritos receberão certificados de participantes no evento. Os autores, 

coautores e ministrantes de oficinas e minicursos também serão certificados pelas 

modalidades apresentadas. Os participantes de oficinas e minicursos receberão certificação 

dos mesmos. 

 

5. CRONOGRAMA 

 

DESCRIÇÃO DATA 

Abertura da submissão de trabalhos e participação geral 18/09/2017 

Prazo final para submissão de trabalhos 29/10/2017 

Prazo final para inscrição sem trabalhos 10/11/2017 

Prazo final para divulgação dos trabalhos aprovados 10/11/2017 

Encerramento das inscrições sem submissão de trabalhos 10/11/2017 

Realização do evento 16/11/2017 

Realização do evento 17/11/2017 

Realização do evento 18/11/2017 

 

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todas as atividades da I Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão: Integrando e 

Vivenciando Saberes, serão realizadas na sede do IFMT/ campus Confresa. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora juntamente com o 

Comitê Científico. 

 

Confresa, 18 de Setembro de 2017. 

 

_______________________________________ 

Giliard Brito de Freitas 

Diretor Geral  

IFMT – Campus Confresa 

 


