II MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FANORTE 2018
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO
INSTRUÇÕES AOS AUTORES
1. APRESENTAÇÃO

A Jornada de Iniciação Cientifica da FANORTE configura-se como um evento
destinado a disseminação de conhecimento, propagação de pesquisas e
socialização entre os acadêmicos, professores e pesquisadores das mais diferentes
áreas, de diferentes instituições de ensino e pesquisa. Nesta edição a comissão
organizadora está inovando, com a possibilidade de publicação científica na forma
de submissão de resumos expandidos e apresentações de trabalhos científicos em
forma de banner. As regras para submissões, apresentações e avaliações estão
dispostas neste edital, que entra em vigor a partir da sua data de publicação.

2. OBJETIVOS

São objetivos do evento:
 Instigar os acadêmicos a realização de pesquisas, através de palestras sobre
os principais eixos para a realização de pesquisas e iniciação cientifica;
 Oportunizar ao acadêmico a publicação de resumos expandidos e
apresentação de pôsteres, objetivando o desenvolvimento profissional e
científico;
 Valorizar os acadêmicos de Iniciação Científica e seus respectivos
professores/pesquisadores/orientadores,

divulgando

os

resultados

e

perspectivas para estimular novos estudos.

3. NORMAS DE SUBMISSÃO

Os trabalhos submetidos deverão obedecer às normas propostas e encaminhados
de acordo com os modelos disponibilizados, com o limite máximo de cinco (5)
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autoras(es) por trabalho. Os trabalhos que estiverem em desacordo com os eixos
temáticos e formatação não serão aceitos. Os resumos devem ser submetidos em
formato “.doc” “.docx”, conforme modelo disponibilizado pela Comissão Científica e
enviado através do e-mail:consep@fanorte.edu.br, no período de dia 24 de
setembro de 2018 até o dia 21 de outubro de 2018.
Os autores devem atender aos seguintes critérios:
3.1. Somente inscritos(as) no evento poderão submeter trabalhos;
3.2. Todos os autores devem estar inscritos no evento até o dia 26 de outubro de
2018;
3.3. Será permitido o máximo de cinco (5) autores(as) por trabalho;
3.4. É obrigatória a presença de pelo menos um(uma) dos autores(as) na data e
horário da sessão de apresentação dos trabalhos;
3.5. O eixo escolhido deve ser indicado no momento da inscrição do trabalho, como
título do e-mail;
3.6. A Comissão Científica poderá remanejar o trabalho para outra área se achar
adequado;
3.7. Não serão aceitos resumos em PDF ou outras formatações.

4. ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO (ANEXO I)

1. O texto deve ser organizado de acordo com os seguintes tópicos: Título,
Autor(es), Resumo, Palavras-chave, Introdução, Metodologia, Resultados e
Discussão, Conclusões e Referências.
2. O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo, três e, no máximo, cinco
laudas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras e referências.
3. O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A4, com margens
superior e esquerda 3cm e inferior e direita de 2cm. Deve ser empregada a fonte
Arial, corpo 12 e justificado. O espaçamento entre as linhas deverá ser de 1,5
cm.
4. As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as normas vigentes
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
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5. A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios estabelecidos
nos Códigos Internacionais em cada área. Unidades e medidas devem seguir o
Sistema Internacional.
6. O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, utilizando
fonte Arial, corpo 14, em negrito, centralizado com, no máximo, 20 palavras.
7. Após uma linha (espaço 1,5) do Título, devem aparecer o(s) Nome(s)
Completo(s) do(s) Autor(es), separados por ponto e vírgula, em fonte Arial,
tamanho 12, justificado a direita e grafados somente com as primeiras letras
maiúsculas. O nome do apresentador do trabalho deverá ser sublinhado. Deverá
ser feito chamada com número arábico sobrescrito após o final dos nomes de
cada autor e em nota de rodapé citar a instituição, o campus, o departamento
institucional dos quais os autores são oriundos e endereço eletrônico (e-mail). As
informações sobre os autores deverão ir em nota de rodapé, uma embaixo da
outra conforme a disposição dos números arábicos sobrescritos. Os autores de
uma mesma instituição devem ser agrupados em um único índice.
8. A seção Resumo deve ter no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras,
com breves e concretas informações sobre a justificativa, os objetivos, métodos,
resultados e conclusões do trabalho. Deverá ser iniciado imediatamente abaixo
da palavra Resumo. Não deve conter referências bibliográficas. O Resumo deve
ser apresentado com parágrafo único.
9. Logo após o Resumo, seguindo-se a expressão “Palavras-chave:” e, na mesma
linha que ela, serão incluídas, no mínimo, três e, no máximo, cinco,
expressões em português relacionadas ao tema do trabalho, separadas por
“ponto e vírgula” e que não devem estar presentes no TÍTULO.
10. A seção Introdução deve ser breve e conter, no máximo, 1000 (um mil)
palavras. Justificar a importância do trabalho forma clara, utilizando-se revisão
de literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho
realizado.
11. A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que
o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Não deve
exceder 1000 (um mil) palavras.
12. A seção Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos, até o momento,
podendo ser apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. A
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discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a literatura
utilizada no trabalho, indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações.
13. As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser elaboradas
de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser
gravadas no programa Word para possibilitar possíveis correções e inseridas no
meio do texto e numeradas com algarismos arábicos. Nas Tabelas (sem negrito),
o título deve ficar acima e nas Figuras (sem negrito), o título deve ficar
abaixo. É recomendável evitar a apresentação dos mesmos dados na forma de
Figuras e Tabelas.
14. A seção Conclusão(ões) deve ser elaborada com o verbo no presente do
indicativo, em frases curtas, sem comentários adicionais, e com base nos
objetivos e resultados do Resumo Expandido. Não deve exceder 200 (duzentas)
palavras.
15. Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados
no texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais
autores, separar por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser
abreviados. A ordem dos itens em cada referência deve obedecer às normas
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

5. FORMATO DOS BANNERS

Todos os trabalhos, serão apresentados em horário definido pela Comissão
Organizadora na forma de banner.
5.1. A formatação do painel deverá seguir o modelo disponibilizado, sendo permitido
o uso de recursos visuais tais como figuras, fotos, tabelas, gráficos e quadros.
5.2. O pôster deverá ser em papel ou lona, obedecendo as seguintes dimensões: 80
X 120 cm (L x A).
5.3. Os pôsteres deverão seguir o modelo fornecido pela organização, com as
seguintes especificações:
5.3.1. Título do trabalho e subtítulo, se houver
5.3.2. Nome completo e e-mail dos autores(as) e orientadores(as);
5.3.3. Introdução;
5.3.4. Metodologia;
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5.3.5. Resultados e discussão;
5.3.6. Conclusões;
5.3.7. Agradecimentos (opcional);
5.3.8. Não deverá conter citações nem referências bibliográficas.

6. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

6.1. No dia da apresentação, no mínimo um(uma) dos(as) autores(as) deverá(ão)
estar ao lado do banner durante todo o horário que será disponibilizado para as
apresentações, para responder a perguntas e propiciar discussões com outros
participantes, devidamente identificados com o crachá do evento, a fim de expor o
trabalho realizado, responder à perguntas e propiciar discussões com outros
participantes.
6.2. Cada apresentador(a) é responsável por fixar seu banner trinta minutos antes
do horário determinado pela organização para as apresentações. Também é de
responsabilidade do(a) apresentador(a) retirar seu banner ao final do período de
apresentações.
6.3. A comissão organizadora não se responsabilizará por trabalhos deixados após o
encerramento da sessão.

7. AVALIAÇÃO

7.1. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS

7.1.1. A avaliação será realizada pela Comissão Organizadora e no término da
avaliação o autor receberá notificação de conclusão do processo avaliativo e assim
poderá entender e certificar-se do aceite ou justificativa de rejeição.

7.2 AVALIAÇÃO DO POSTER E APRESENTAÇÃO ORAL

7.2.1. A avaliação do pôster e da apresentação será realizada pela Comissão
Organizadora in loco, sendo esta constituída por 02 (dois) professores ou mais, em
suas respectivas áreas de conhecimento, respeitando o eixo de submissão. O
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número de avaliadores pode variar em função do grande volume de trabalhos de
determinada área. Em caso de um avaliador ser orientador de um ou mais trabalhos
apresentados, este estará impossibilitado de realizar a avaliação de seu(s)
trabalho(s). Quando a apresentação do pôster não ocorrer por qualquer que seja o
motivo, não terá certificado e consequentemente não será publicado. Os certificados
serão disponibilizados pela Comissão Organizadora e Coordenação de Pesquisa e
Extensão a todos que apresentarem seus trabalhos via site da FANORTE.

8. CRONOGRAMA

DATA

ATIVIDADE

24 de setembro de 2018

Início das inscrições e submissões dos
resumos

21 de outubro de 2018

Término das submissões

10 a 29 de outubro de 2018
30 de outubro de 2018

Período de correção dos resumos pela
Comissão
Divulgação dos resumos aceitos

05, 06 e 07 de novembro de 2018

Evento

07 de novembro de 2018

Apresentação dos banners

30 de novembro de 2018

Publicação dos trabalhos nos Anais do
Evento

30 de novembro de 2018

Certificação

Renan Fava Marson
Presidente da Comissão Organizadora
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Paulo Roberto Meloni Monteiro-Bressan
Coordenador de Pesquisa e Extensão
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