
 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

A) INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE TRABALHOS 

 Os trabalhos deverão ser enviados para seleção, conforme as normas 

estabelecidas, impreterivelmente, até a data final de inscrição. 

 Os trabalhos serão submetidos a uma avaliação para publicação nos anais do 

evento. Portanto, o aceite de apresentação do trabalho não implicará na sua publicação. 

 Para submissão de trabalho será necessário o envio para o e-mail do evento, 

conforme orientações abaixo: 

 • No corpo do e-mail deverá constar: 

 Nome do(s) Autor(es) 

 Título do Trabalho 

 • Os arquivos anexados deverão ser nomeados conforme modelo abaixo : 

 OLIVEIRA,Luiz Antonio - ResumoComunicacao.doc 

 OLIVEIRA,Luiz Antonio – resumoPoster.doc 

 O aceite dos trabalhos (comunicação ou pôster) está condicionado às orientações 

do evento e ao pagamento da taxa de inscrição. Além da exposição, os pôsteres deverão 

ser discutidos em grupos temáticos.  

 Para trabalhos com co-autoria serão permitidos, no máximo, dois co-autores. 

Todos os autores deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição.  

  

B) PADRONIZAÇÃO DO (S) RESUMO(S) DE COMUNICAÇÕE(S) 

 O resumo deverá ter, no máximo, 1.500 caracteres com fonte Times New Roman 

12, espaço 1,5, margens superior/inferior 2,5 cm, esquerda e direita 3 cm, e conter objeto 

de pesquisa, objetivos da pesquisa, referencial teórico, metodologia, resultados (tudo em 

forma descritiva sem nomeação de itens – formato artigo) e 3 palavras-chave, referência 

básica . 

 Título em negrito e centralizado. Nome do autor ou co-autores (quando for o 

caso) à direita, com E-mail dos autores abaixo de cada nome. Ainda à direta, 



 

 

identificação da instituição, Programa, Unidade da Federação e Agência de Fomento (se 

houver), indicação do eixo temático, e indicação da categoria (pôster ou comunicação). 

B) PADRONIZAÇÃO DO(S) RESUMO(S) DO(S) PÔSTER(ES) 

 A organização do texto para inscrição na condição de pôster deverá contemplar 

os mesmos padrões definidos para a modalidade comunicações. O que será enviado 

para submissão. A organização da confecção do pôster(s) está orientada abaixo. 

 

C) PADRONIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO(S) PÔSTER(ES) 

 Já na confecção do pôster exige-se: Dimensões: 1,20 cm altura X 90cm largura. 

Devem combinar texto, gráficos, imagens, fotos, etc. Deverão trazer em seu cabeçalho a 

denominação do evento: V SEPED, em negrito e alinhamento centralizado e o logo da 

sua respectiva Instituição.  

 O(s) pôster(es) especificam o que se apresentou no resumo de sua inscrição para 

a publicação nos anais. A quantidade de texto é de livre iniciativa do proponente, mas 

deverá organizar a estrutura do conteúdo do(s) pôster(s) da seguinte forma: 

 

INTRODUÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

OBJETIVOS 

METODOLOGIA 

RESULTADOS 

  

 

Cornélio Procópio, 26 de agosto de 2011. 


