REGULAMENTO PARA ENVIO DE RESUMO E APRESENTAÇÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO
A quinta edição do evento a ser realizada de 21 a 23 de setembro de 2021
apresenta como tema central: A FORMAÇÃO E A INSERÇÃO DOS PPG’S NA
COMUNIDADE oportunizando a divulgação da Ciência em suas diversas formas.
Neste ano o desafio será maior pois além da pandemia, o evento será sem aporte
financeiro de agências de fomento. Por isso, o evento será totalmente gratuito.
Com o intuito de divulgar a Ciência e discutir a produção de conhecimento
informamos e solicitamos aos participantes que fiquem atentos para a inscrição e
submissão de resumos pois neste ano serão aceitos apenas 120 resumos.
INFORMAÇÕES
Você poderá submeter seu trabalho de pesquisa, relato de experiência ou
projeto de pesquisa (desde que com dados preliminares) para avaliação da comissão
científica do 5º Simpósio Integrados dos PPGs Campus Uruguaiana.
Para isso preparamos algumas dicas:
●
●
●
●
●
●
●
●

O autor principal deve estar inscrito no evento. Fique atento;
Será aceito um resumo simples por autor;
É permitido participar em até 3 trabalhos como coautor;
Orientadores possuem campo específico no momento da inscrição, e portanto,
não há limitação de trabalhos ;
O resumo poderá comportar até 6 colaboradores sendo 1 autor e 5 coautores;
Membros da comissão científica não poderão submeter trabalhos como autor
principal;
O trabalho deve se enquadrar em uma das áreas (Bioquímica, Ciência Animal,
Ciências Farmacêuticas, Ciências Fisiológicas ou Educação em Ciências);
Os melhores trabalhos receberão menção honrosa.

Observação:
No caso de projetos de pesquisa, serão aceitos apenas os projetos que estejam em
andamento e apresentem resultados preliminares.
O período para submissão de resumos será de 24/07 a 24/08 de 2021 e não haverá
prorrogação.
Todos os trabalhos aprovados serão apresentados de maneira online via
plataforma Google Meet. Os links das salas serão comunicados na semana que
antecede o evento.
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NORMAS PARA ENVIO DE RESUMOS

1. Resumos: deverão estar formato A4, digitados em editor de texto Word
(Office 97-2007), Broffice, conforme Template.
2. Fontes:
a. TÍTULO: Arial, MAIÚSCULA, centralizado, estilo negrito, tamanho 14,
em português, espaçamento simples (1,0) entre linhas;
b. Autores: Arial, estilo normal, centralizado, tamanho 11, em português,
espaçamento simples (1,0) entre linhas;
c. Identificação: Arial, estilo normal, centralizado, tamanho 11, em
português, espaçamento simples (1,0) entre linhas;
d. Resumo: Arial, estilo normal, justificado, tamanho 11, em português,
espaçamento simples (1,0) entre linhas;
e. Palavras-chave: Arial, estilo normal, justificado, tamanho 11, em
português, espaçamento simples (1,0) entre linhas;
f. Agradecimentos: Arial, estilo normal, Justificado, tamanho 11, em
português, espaçamento simples (1,0) entre linhas;
3. Margens: superior e inferior 2.0 cm / direita e esquerda 1.5 cm.
Itens do resumo e informações adicionais
1. TÍTULO: o título do resumo deverá ser em letra maiúscula, em negrito,
centralizado, fonte Arial, estilo normal, tamanho 14.
2. Autor e Coautores: Nomes e sobrenomes deverão ser escritos nesta ordem e
estar uma linha abaixo do título (pular uma linha), centralizado. Utilizar fonte
Arial, tamanho 11. Escrever nome e sobrenome dos autores, em forma de texto
corrido, seguido de numeral sobrescrito (para abaixo identificar a instituição,
grupo de pesquisa) separados por vírgula. Quando autor principal Não escrever
qualquer outro termo, como autor e coautores, professor orientador etc.
3. Identificação: deve ser escrito abaixo do nome dos autores, na próxima linha,
(pular uma linha) centralizado, em fonte Arial, tamanho 11. Conter apenas
grupo de pesquisa ou similar, filiação institucional, e e-mail do autor principal.
As filiações institucionais dos demais autores (formação, curso que frequenta,
vínculo institucional) devem ser inseridas como nota de rodapé.
4. Corpo do resumo estruturado: deverá estar uma linha abaixo do endereço
do autor principal (pular uma linha). O corpo do resumo deverá estar no modo
justificado, fonte Arial, tamanho 11, espaçamento 1,0 entre linhas e conter até
2500 caracteres (com espaço). Os resumos devem ser em parágrafo único sem
incluir figuras, tabelas ou referências. Os itens da estrutura: a) Introdução; b)
Objetivo; c) Metodologia ou Material e métodos; d) Resultados (parciais ou
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concluído); e) Conclusões ou considerações finais, devem ser contemplados
ao longo do trabalho.
5. Palavras-chave: Redigir na linha abaixo do parágrafo do resumo (sem pular
linha) em fonte Arial, tamanho 11, com inicial maiúscula, separadas por ponto.
Deverá conter três palavras-chave.
6. Fonte de Financiamento: Após as palavras-chave, pular uma linha e informar
fontes de financiamento (custeio, quando for o caso), em letra Arial, tamanho
11.
NORMAS APRESENTAÇÃO ON-LINE
1. Todos os apresentadores deverão estar presentes 5 minutos antes do início
da sessão, em horário e sala especificados;
2. Conforme cronograma cada apresentador terá até 10 minutos, para
apresentação;
3. Ao final da apresentação os mediadores da sala poderão abrir espaço para
perguntas e/ou organizar o momento para troca de experiências;
4. Todos os apresentadores deverão permanecer na sala do começo ao fim das
apresentações ou até que o mediador de a sessão por encerrada;
5. Após as apresentações ou bloco de apresentações, dois membros da
comissão científica vão mediar questionamentos e arguições.
6. O apresentador deverá preparar os slides em .ppt ou .pdf e a comissão
organizadora não se responsabiliza por eventuais problemas de
compatibilidade de arquivos.
7. Em caso de problemas na apresentação o trabalho será desclassificado.
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