
Normas para a submissão de trabalhos para a I Feira de Ciências 

do Campus Trindade; I Encontro de Pesquisa do Campus Trindade 

e XII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 
 

1 - Inscrições: de 10 a 30 de setembro de 2015. 

 

2 - Modalidades de apresentação de trabalho na feira:  

● Atividade experimental; 

● Poster; 

● Apresentação oral dos trabalhos científicos (somente para alunos de 

Iniciação Científica); 

●  Apresentação cultural ou artística. 

 

3 - Áreas do conhecimento: 

● Ciências Biológicas; 

● Ciências Exatas e da Terra; 

● Ciências Humanas e Sociais; 

● Engenharias; 

● Linguística, Letras e Artes. 

 

4 - Orientações gerais: 

- Não serão aceitas inscrições forma do prazo de inscrição; 

- Cada trabalho deverá ser classificado em apenas uma modalidade e uma área do 

conhecimento; 

- Cada trabalho poderá ter o máximo de 6 autores, já incluso o orientador, que será 

obrigatório em todos os trabalhos; 

- Alunos bolsistas e voluntários de Iniciação Científica apresentarão 

obrigatoriamente na modalidade oral seus trabalhos científicos; 

- Máximo de participação de cada aluno em 2 (dois) trabalhos, sendo um como autor 

principal (apresentador) e outro como co-autor; 

- Os alunos de Iniciação Científica podem participar em até 3 (três) trabalhos, sendo 

a apresentação da pesquisa obrigatória na modalidade oral, e outros 2 (dois) 

trabalhos nas outras modalidades de apresentação na feira; 

- Os alunos de Iniciação Científica também deverão enviar seus trabalhos que serão 

apresentados oralmente na forma de resumo para serem publicados no anais do 

evento. 



 

 

 

5 - Normas para confecção do resumo: 

a - O resumo deverá ser redigido em Português, em documento Word (DOC ou 

DOCX), folha A4, espaçamento simples e continuo, sem parágrafo, texto justificado, 

com todas as margens ajustadas em 2,5 cm; 

b - Tabelas, gráficos, citações ou referências bibliográficas não deverão constar no 

texto; 

c - É imprescindível que o autor revise cuidadosamente o texto, antes de submeter o 

resumo; 

d - Os autores deverão escolher uma das áreas do conhecimento. 

 

5.1 - Os resumos deverão conter as seguintes informações: 

Título: (Fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, e centralizado). Deve ser 

redigido com letras maiúsculas. 

Autores: (Fonte Times New Roman, tamanho 11). Os nomes dos autores completos 

(sem abreviação) deverão ser redigidos em letras maiúsculas e minúsculas, abaixo 

do título, alinhamento à direita, seguindo da instituição. 

Resumo: (300 a 350 palavras – Fonte Times New Roman, tamanho 12). O corpo do 

resumo deverá ser redigido de forma clara e objetiva, contendo uma introdução, com 

visão geral do tema tratado, objetivos do estudo, fundamentação teórica, metodologia 

utilizada e conclusões. 

Palavras-chave: (3 a 5, separadas entre si por ponto, redigidas em letras maiúsculas 

e minúsculas – Fonte Times New Roman, tamanho 12). 

Apoio financeiro: (Fonte Times New Roman, tamanho 10), se houver. 

Área do conhecimento: informar a área do conhecimento (Fonte Times New Roman, 

tamanho 11, negrito). 

Modalidade de apresentação: Apresentação de Painel e Comunicação Oral (Fonte 

Times New Roman, tamanho 11).  

 

5.2. Dos modelos do resumo e do pôster: 

As configurações dos documentos disponibilizados não deverão ser modificadas; 

 

6 - Outras informações: 

- Haverá premiação de trabalhos por cada área do conhecimento, de acordo com a 

avaliação do Comitê Científico - de texto e de apresentação no evento. 



- O instituto não disponibilizará, de forma alguma, material para a confecção dos 

trabalhos. No formulário de inscrição deverá constar a lista dos itens necessários para 

a apresentação, o que é necessário de infraestrutura, por exemplo: saída de água, 

energia, quantas carteiras precisa, ou se é um experimento que obrigatoriamente 

necessita ser em espaço aberto. Essas informações devem ser escritas de forma 

objetiva e concisa.  

 


