
 

 

INSTRUÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

A submissão dos trabalhos deve ser feita até o dia 1º de outubro. É necessária a 

realização da inscrição prévia no evento. 

Os trabalhos submetidos serão analisados por um Comitê Técnico-Científico composto 

por profissionais de todas as áreas de interesse. Os principais critérios para a aceitação 

do trabalho serão: 

• importância e originalidade 

• pertinência do tema ao simpósio 

• rigor científico e qualidade dos dados 

• clareza do texto 

• formatação de acordo com as instruções 

 

Os trabalhos aprovados poderão ser apresentados em Sessão Oral ou em Sessão 

Interativa de Painéis, segundo indicação da Comissão Científica. A definição da forma 

de apresentação será divulgada até o dia 11 de outubro. 

A submissão será realizada a partir da entrega, na secretaria da Pós-Graduação do 

Cabula, de cinco cópias do resumo do trabalho, digitado de acordo com as instruções 

abaixo: 

O texto deve ser escrito em 12 pontos (pt), usando fonte Times New Roman. As 

entrelinhas em todo o texto devem ter espaçamento simples. 

O documento deve estar no formato A4, com as seguintes margens: acima 3 cm, 

abaixo 2 cm, à esquerda 2,5 cm, e à direita 2,5 cm. O texto deve ser formatado em 

uma única coluna. 

O resumo deve conter o título do trabalho, o nome completo e por extenso dos 

autores, além do endereço e o e-mail. Verifique cuidadosamente a exatidão do nome 

de cada autor, porque isto tem implicações no processo de certificação. 

O título deve estar centralizado, em letras minúsculas (a não ser a inicial da primeira 

palavra do título, as siglas ou as iniciais dos nomes próprios), em negrito e em 12 pt. 

O nome dos autores, endereço e o e-mail devem estar centralizados e em 12 pt; com 

apenas as iniciais de cada nome de autor em maiúscula.  

 



O nome dos autores deve ser escrito por extenso e completos (sem nenhuma 

abreviação). 

Após cada endereço, deve ser colocado o e-mail dos autores. 

O resumo deverá ser escrito em 12 pt, precedido pela palavra resumo em negrito e ter 

no mínimo 200 e, no máximo, 250 palavras. Deve ser informativo, expondo os pontos 

relevantes do texto relacionados com o problema, os objetivos, a metodologia, os 

resultados e as conclusões. Deverá ser escrito em um único parágrafo. Ele será um 

critério importante para aceitação do trabalho. 

 

Coordenação 

Prof. Geraldo Argolo Ferraro 


