ORIENTAÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Serão aceitos trabalhos a ser apresentados nas modalidades Pôster e Comunicações
Orais, os textos com no máximo de 4 autores, deveram ser artigos com conclusões
parciais ou finais de pesquisas, abordando temáticas novas ou já estabelecidas nas áreas
dos Eixos Temáticos definidos pelo Seminário, que evidenciem elaboração teórica e
rigor conceitual na análise. O texto deverá organizar-se em forma de artigo, com
objetivos bem definidos, problemática anunciada e desenvolvida, conclusões e
referências.
NORMAS DE FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS
Para a submissão, o(s) autor(es) deve preencher a ficha de inscrição anexar o trabalho
no ato da inscrição, enviá-los ao endereço de e-mail sempibidmc@gmail.com
obedecendo aos seguintes procedimentos normativos:
1º - Arquivo – Artigo Completo
a) Eixo temático (centralizado);
a) Título do texto (em maiúsculo e negrito – centralizado);
b) Nome do autor; sigla da Instituição; e-mail; (alinhado à direita);
c) Nome (s) do co/autor(es); sigla da(s) instituição(es); e-mail; (alinhado à direita);
d) Agência ou Instituição Financiadora (quando houver); (alinhado à direita);
e) Nomear o arquivo da seguinte forma: nome do autor;
f) Resumo do trabalho deverá conter, no máximo, 1.300 caracteres, considerando os

espaços. Incluir na contagem:
- Título do trabalho (em maiúsculo e negrito – centralizado);
- Texto (justificado, sem parágrafos, fonte Times New Roman com tamanho 12 e
espaçamento entrelinhas simples);
- Palavras-chave (no máximo três palavras, situadas abaixo do texto do resumo);
g) O artigo completo deve ter o mínimo de 10 páginas e o máximo de 15 páginas.
Editor: Word for Windows 1997 ou posterior, tamanho A4, com margem superior e
margem esquerda de 3 cm, margem inferior e margem direita de 2 cm. No mínimo
dez páginas e no máximo quinze páginas, incluindo referências, tabelas, quadros e
etc. Atender as normas da ABNT.
Pôster
Estrutura e conteúdo
a) É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para pendurar.
b) Dimensões do pôster - sugerimos atenção:
largura: mínima 50cm e máxima 90cm
altura: mínima 80cm e máxima 120cm
c) Deverá constar no pôster:
- área do conhecimento
- título idêntico ao trabalho aceito
- nomes e instituições dos autores
- introdução; métodos; resultados e discussão; conclusões
- informar a instituição de fomento, se houver
- identificar "Trabalho de Iniciação Científica" “Trabalho do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência”, ou "Trabalho de Professor de Educação Superior,
Básica ou Técnica", se for o caso
d) O pôster deverá ter clareza
Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos
possíveis.
Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente
compreendidas.
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