
III SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO IF 
GOIANO 

08 e 09 de novembro de 2018

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO SIMPLES

Serão aceitos no III Simpósio de Extensão do IF Goiano, resumos simples de trabalhos de 

extensão (ações, eventos, projetos), com resultados parciais ou finais. Todos deverão ser escritos na língua 

portuguesa, redigidos em papel A4, margens de 2 cm, fonte Times New Roman tamanho 11, espaçamento 

entre linhas 1,5 com título apresentado em negrito com letras maiúsculas, com exceções de terminologias 

escritas em inglês e/ou em latim (Ex. in vitro, nome de espécies). Os nomes dos autores devem ser 

apresentados logo abaixo do título e suas filiações devem ser indicadas por números arábicos sobrescritos ao 

final do último sobrenome de cada autor. Salienta-se que o nome do (a) autor (a) que irá apresentar o 

trabalho (em forma de pôster), deverá estar grifado.

            Nas descrições das filiações de autores estudantes e dos respectivos orientadores deverão constar: 

nome completo e nome da instituição no qual o trabalho foi desenvolvido. O resumo deverá conter no 

máximo 2000 caracteres, incluindo os espaços, devendo o mesmo ser estruturado levando em consideração 

uma breve introdução, objetivos, material e métodos, resultados, discussão e conclusão. Os agradecimentos 

e apoio financeiro recebidos, devem vir precedidos do subtítulo “Agradecimentos e Apoio Financeiro”, e de 

dois-pontos, em negrito, em parágrafo único, de no máximo duas linhas, justificado, em espaçamento 

simples, duas linhas após o término do texto.

            O título do trabalho deve ser sucinto, claro e chamativo, fazendo menção a atividade de extensão ao 

qual se relaciona. As palavras-chave, de 3 (três) a 5 (cinco), deverão ser precedidas desse subtítulo e de 

dois-pontos, com as iniciais maiúsculas e ser separadas por ponto e vírgula e finalizadas por ponto, na 

mesma fonte do texto, em alinhamento centralizado, espaçamento simples, um espaços simples abaixo da 

descrição dos autores (ver modelo).

Depois de submetidos, os resumos serão enviados  para o III Simpósio de Extensão do IF Goiano, 

serão avaliados pelo Comitê Científico, os quais emitirão parecer favorável ou não à apresentação do 

mesmo. 
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Os seguintes critérios serão considerados na avaliação dos resumos recebidos: relevância social, 

científica ou tecnológica das ações de extensão para a comunidade interna e externa do IF Goiano; coerência 

metodológica e do texto, encadeamento lógico entre as partes do resumo; linguagem clara, e objetivo 

coerente e concisa. 

Uma vez aceito/aprovado e apresentado no evento, o resumo será publicado nos Anais da III Simpósio de 
Extensão do IF Goiano.

IMPORTANTE: 

Os resumos deverão ser submetidos no formato (.doc, docx ou odt.) para XXX. Os resultados da 

seleção serão divulgados na página  do IF Goiano Campus Urutaí. Os resumos deverão ser enviados até 

o dia 28 de outubro de 2018 (Tabela 1).

Tabela 1- Cronograma para envio dos resumos
Data

Envio dos resumos 

**Aguardando criação do sistema 22/10 a 28/10/2018

Avaliação dos resumos 29/10 a 30/10/2018

Resultado Final dos Resumos Aprovados 31/10/2018

Apresentação do Pôster 09/11/2018
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INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER

Para a elaboração do pôster a ser apresentado na III Simpósio de Extensão do IF Goiano, 

sugerimos que os autores sigam as instruções abaixo:

a) Dimensões: 90 cm de largura por 1,20 m de altura

b) Deverá constar no pôster:

 Título idêntico ao do resumo aceito

 Nomes e instituições dos autores

 Palavras Chave

 Introdução com os objetivos; Metodologia; Resultados e discussão, Conclusão e Referências

 Informar a instituição de fomento, se houver

Lembramos que a impressão e fixação do pôster são de inteira responsabilidade dos autores. O autor 

responsável pela apresentação do trabalho deverá ficar atento à data e horário previamente estabelecidos 

pela Comissão do III Simpósio de Extensão do IF Goiano. No momento das apresentações em forma de 

pôster, o responsável pela apresentação deverá permanecer junto ao mesmo, durante o tempo da sessão, para 

explicar os resultados de suas atividades aos Avaliadores e ao público participante do Evento.

Cada pôster deverá ser colocado no painel com o número de identificação correspondente ao seu 

trabalho, devendo ficar exposto durante todo o período da apresentação.

CERTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS

Durante a sessão de apresentação do pôster será entregue um (01) certificado por trabalho 

apresentado, contendo o nome de todos os autores. 

Serão publicados nos Anais da III Simpósio de Extensão do IF Goiano, apenas resumos que 
tiverem sido aprovados e apresentados no evento. Cada autor principal poderá enviar até no máximo 2 
resumos. 
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Obs.: Trabalho aprovado mas não apresentado no evento, não será publicado nos Anais

ANEXO I -  MODELO E NORMAS DE FORMATAÇÃO DO RESUMO SIMPLES

MODELO DE RESUMO 

PROJETO BICHOS TERAPEUTAS: PROMOVENDO A INCLUSÃO

Aline Sousa Camargos1; Natalia Eugênia Silva1 ; Nhatália Salua Guedes Farias1 ; Milena Vieira de Lima1 ; 
Nariane Coelho de Oliveira1 ; Crislaine Messias de Souza1 

1 Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos, Goiás

Palavras Chave: Terapia assistida por animais; Educação; Pessoa com deficiência.

O Projeto Bichos Terapeutas é um projeto de extensão do Instituto Federal Goiano Campus Morrinhos. Trata-se de 

um projeto de Pet Terapia, ou seja, Terapia Assistida por Animais (TAA) de companhia em parceria com a Escola 

Municipal de Reabilitação Profa. Alice Ferreira do Carmo, especializada no atendimento às pessoas com deficiência 

no município de Morrinhos. O objetivo é promover o bem-estar social e a inclusão, ao oferecer uma opção de 

incremento ao tratamento de pacientes com deficiência física e/ou mental e portadores de doenças graves; além de 

promover a TAA por meio de divulgação e formação de recursos humanos, pela participação de alunos e funcionários 

das Instituições. O projeto Bichos Terapeutas atua em três vertentes: atendimento (terapia), recreação e inclusão 

social. Na escola de reabilitação, os voluntários do projeto organizam passeios (zoológico), oficinas (culinária, 

desenho, pintura, maquiagem), jogo de futebol amistoso, dança, dia da beleza, festas e fantasiam os cães em datas 

comemorativas. Dentro do Campus Morrinhos, faz-se um trabalho de inclusão social, pelas duas edições (2015 para 

50 servidores e 2016 para 250 alunos do curso técnico) do Workshop de atenção à pessoa com deficiência e 

campanhas de doação. Neste ano, foram arrecadados 1200 kg de alimentos e mais de 500 brinquedos em uma gincana 

do curso de Zootecnia. Após dois anos de execução, pôde-se constatar que o Projeto Bichos Terapeutas auxilia 

também a formação profissional e cidadania dos alunos. Foi gravado um vídeo documentário com o depoimento das 

alunas voluntárias do ano de 2016. Neste vídeo, elas afirmam que a atuação no projeto desenvolveu características 

como solidariedade, responsabilidade, autoconfiança, redação científica, organização de eventos, comunicação, 

resolução de problemas, entre outras. As alunas ampliaram o entendimento do seu papel na sociedade não só como 

futuras profissionais, mas também como cidadãs.



III SIMPÓSIO DE EXTENSÃO DO IF 
GOIANO 

08 e 09 de novembro de 2018

Agradecimentos: a Diretoria de Extensão do Campus Morrinhos e ao CNPq. 

Apoio Financeiro: IF Goiano e CNPq


