
 
 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS 
 

Data limite para submissão: 09/09/2018 
 

 

Normas para RESUMO SIMPLES: 
 
O resumo deverá conter introdução, objetivos, métodos, resultados e conclusões. Além de, no 
mínimo, três (3) palavras-chaves. Deverá ser digitado em WORD para WINDOWS 6.0 ou 
superior, de acordo com as normas que seguem: fonte Arial; tamanho 12; margens 2,5 cm 
(direita, esquerda, superior e inferior); espaçamento simples; no máximo uma lauda; título em 
negrito, caixa alta e centralizado; a identificação dos autores deverá estar uma linha abaixo do 
título, alinhados à direita, devendo acompanhar nome e sigla da instituição, cidade, estado, país 
de origem e e-mail do primeiro autor. O trabalho deverá ser submetido por meio do site do evento 
com o arquivo em formato PDF. 
 
Normas para RESUMO EXPANDIDO: 
 
O resumo expandido deverá conter, no mínimo três e no máximo quatro laudas, com 
espaçamento 1,5 cm, contendo título centralizado, em negrito e caixa alta; a identificação dos 
autores deverá estar uma linha abaixo do título, alinhado à direita, com identificação numérica 
correspondente a instituição (nome - sigla da instituição), cidade, estado e país; a linha abaixo 
da identificação da instituição, deve conter o e-mail do primeiro autor; seguido de resumo em 
português e em inglês (abstract) com até 250 palavras cada, com espaçamento simples, 
contendo três palavras-chave separadas por ponto e vírgula, em ordem alfabética; caso o 
trabalho seja escrito utilizando o idioma inglês ou espanhol, o “abstract” (segundo resumo) deve 
ser apresentado em português; em seguida, inicia-se a introdução, seguido dos objetivos, 
metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências conforme ABNT (NBR6023); são 
permitidas até 03 tabelas para apresentação dos resultados. As tabelas devem apresentar título 
alinhado à esquerda em negrito, e legenda abaixo, quando necessário. O trabalho deverá ser 
submetido no site do evento com o arquivo em formato PDF. 
 
Normas para confecção de PÔSTER: 
Os trabalhos apresentados em forma de pôster deverão apresentar as dimensões de 90cm 
(largura) x 120cm (altura) com cordão para fixação nos tripés. Fonte Arial negrito para título e 
subtítulos (introdução, objetivos, método, resultado, conclusão e referências. Fonte Arial negrito 
itálico para os autores; Arial normal (regular) para os demais itens do texto; Corpo fonte: título 
principal 50 a 68, centralizado; Subtítulos (Introdução, Objetivo, Resultados, Considerações e 
Referências): corpo 44 a 54; Desenvolvimento de cada bloco: corpo 36 a 44; Referências: corpo 
22, utilizando no máximo as 3 (três) referências principais; O modelo a ser seguido estará 
disponível para ser baixado no site do evento. 
 
 
 
 
 



 
 

Normas para apresentação de PÔSTER: 
1) O horário da apresentação deverá ser rigorosamente respeitado;  
2) A exposição do pôster terá duração de 1 hora, com a presença obrigatória do expositor. 

Durante este período, o autor terá 5 minutos para apresentação/arguição para um ou mais 
membros da comissão científica que avaliará (ão) a sua apresentação. 

3)   Os pôsteres deverão ser apresentados por um único autor, indicado na submissão do 
trabalho, o qual fará jus ao certificado de apresentação de trabalho. 

4) O apresentador que não comparecer terá sua apresentação cancelada; 
5) O Pôster deverá ser confeccionado seguindo os padrões especificados e o modelo 

disponível no website do evento; 
6) É de responsabilidade do apresentador entrar no website do evento para ter acesso às 

informações detalhadas sobre o evento, incluindo a data, horário e local de sua 
apresentação; 

7) (opcional): imprimir folhas A4 com o resumo, assim como endereço de contato dos 
autores, para distribuir aos visitantes no dia da exposição. 

 
Normas para elaboração de apresentação de COMUNICAÇÃO ORAL: 
 
Os trabalhos a serem apresentados devem seguir a seguinte ordem: introdução, objetivos, 
metodologia, resultados, discussão e conclusão. Deverão ser organizados através dos softwares 
Microsoft Office Power Point ou Prezi. O modelo a ser seguido estará disponível para ser baixado 
no website do evento. 
 
Normas para apresentação de COMUNICAÇÃO ORAL: 

1) O primeiro autor terá direito a submissão de até dois resumos, sendo um resumo simples 
e um resumo expandido, sem limite de coautoria em outros trabalhos; 

2) O limite é de 10 autores por trabalho; 
3)  Os resumos aprovados serão direcionados para a categoria Comunicação Oral ou Pôster, 

cabendo exclusivamente à comissão científica definir o modelo de apresentação. O autor 
pode indicar a sua preferência. 

4) Os trabalhos submetidos só serão avaliados mediante o pagamento da taxa de inscrição 
do primeiro autor. 

1) O horário da apresentação deverá ser rigorosamente respeitado. 
2) O tempo destinado para a apresentação da comunicação oral é de 15 minutos, 

compreendendo 10 minutos para a exposição e 5 minutos para a realização das perguntas 
e debates. 

3) Apenas um dos autores poderá expor a comunicação oral. 
4) No dia de sua sessão, o apresentador deverá comparecer na sala designada, antes do 

início da sessão, apresentar-se ao (à) Coordenador(a) de Sala, assinar a lista de presença 
e disponibilizar sua apresentação através de pen drive. O arquivo deve estar salvo no 
modo Apresentação de Slides do Power Point 97-2003 (*.pps) ou prezi. A comissão 
organizadora não se responsabilizará por arquivos salvos em outros formatos ou por 
quaisquer outras falhas de compatibilidade. O apresentador que não comparecer no 
tempo previsto, terá sua apresentação cancelada e não fará jus ao certificado de 
apresentação; 



 
 

5)  As apresentações serão realizadas pontualmente no horário marcado. No caso de 
cancelamento da apresentação por não comparecimento do apresentador, a sessão será 
interrompida e reiniciada no horário previsto para a apresentação conforme a 
programação; 

6) Os apresentadores terão disponíveis um computador/notebook com projetor e tela de 
projeção; 

7) Os slides deverão seguir o modelo disponibilizado pela organização do evento; 
8) Os certificados das apresentações realizadas serão entregues aos respectivos 

apresentadores somente no final da seção. 
 

Critérios para a não aceitação de trabalhos: 
 
Não serão aceitos trabalhos nas seguintes condições: 

1) Estudos de revisão de literatura, estudos de caso, relatos de experiência ou propostas de 
projeto de pesquisa; 

2) Trabalho enviado fora do prazo. 
3) Resumo fora dos padrões especificado ou com formatação inadequada. 
4) Trabalhos com metodologia e/ou análise estatística ausente ou inadequada. 
5) Trabalhos não relacionados com as áreas temáticas propostas.  

 
 
Premiação: 
 
Os três melhores trabalhos de cada sessão temática, avaliados durante as apresentações, 
receberão menção honrosa na cerimônia de encerramento com entrega de certificado pelo 
coordenador geral do evento. Casos omissos serão julgados pela comissão científica do evento.  
 
Resumo das principais informações e datas: 
- Os trabalhos deverão ser enviados e apresentados em um dos seguintes idiomas: Inglês, 
Português ou Espanhol; 
- Podem ser submetidos resumos simples e/ou expandidos; 
- Os resumos expandidos serão limitados a um trabalho por autor, não havendo limite para envio 
de trabalhos em co-autoria; 
- Os resumos simples serão limitados a um trabalho por autor, não havendo limite para envio de 
trabalhos em co-autoria; 
- O autor principal e/ou apresentador devem estar inscritos no evento e realizar o pagamento da 
taxa de inscrição; 
- Os trabalhos serão apresentados em formato de pôster ou tema livre (oral) de acordo com a 
definição da comissão científica, podendo os autores indicar sua preferência no momento de 
submissão do trabalho através do no website do evento  
- O prazo para submissão será 09 de setembro de 2018, até às 23h59min horário de Brasília, 
por meio do no website do evento: https://npd.uem.br/eventos/ev/CCS 

- O resultado da avaliação da comissão científica e demais informes sobre o formato de 
apresentação aos autores serão feitos a partir de 17 de setembro de 2018 pelo site do evento; 
- Os resumos que obtiverem avaliação “Aceito com reformulações” deverão ser reencaminhados 
até o dia 25 de setembro de 2018, até às 23h59min horário de Brasília, via site do evento  



 
 

- O prazo para inscrições com desconto (primeiro lote) é o dia 09 de setembro de 2018; 
- As datas e horários de apresentação serão definidos pela organização do evento e 
disponibilizados pelo site do evento; 
- Será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho apresentado em nome da pessoa inscrita 
como primeiro autor do trabalho. 
- Caso o apresentador do trabalho não seja o primeiro autor (já inscrito no ato da submissão), o 
mesmo deve estar inscrito no evento e realizar o pagamento da taxa de inscrição; 
- Todos os materiais produzidos sobre os resumos (anais, certificado, dentre outros) serão 
reprodução fiel das informações submetidas pelos autores. Portanto, não é possível proceder 
alterações quanto à grafia do título, resumo ou autores após a data limite para envio de trabalhos. 
Salientamos que as informações fornecidas são de inteira responsabilidade do autor que 
submete o resumo; 
- Resumos aceitos e sem pagamento não serão publicados nos anais do evento e não poderão 
ser apresentados; 
- A taxa de inscrição não será devolvida sob hipótese alguma, mesmo que o trabalho não seja 
aceito para a apresentação ou que não seja apresentado; 
- A comissão científica se reserva ao direito de corrigir problemas de formatação, porém, 
problemas no conteúdo serão enviados aos autores para reformulação. 
 


