NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO: INSTRUÇÕES AOS AUTORES

Os trabalhos deverão ser de autoria de docentes do UNIFEB, pelo menos o primeiro autor e deverão ser
encaminhados até o dia 17/07/2018 pelo email do evento, quando serão submetidos à análise pela Comissão Científica
do Seminário para avaliação quanto à forma, relevância e conteúdo. Não há limitação à quantidade de trabalhos entregues
por pessoa ou grupo de docentes.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS TRABALHOS:
As inscrições devem contemplar a entrega de resumo expandido e banner em formato eletrônico.
Prazos:
17/07 (3a.-f)

Entrega do resumo expandido* (conforme modelo em anexo), do banner por
e-mail: unifebsempreinova@gmail.com

com o valor de R$16,00 da

impressão do mesmo.
17/07 (3a.-f) a 10/08 (6a.-f)
a

Análise da Comissão Científica do Seminário

10/08 (6 .-f)

Devolutiva dos trabalhos, quando se fizer necessário

17/08 (6a.-f)

Entrega ao NAPe, caso haja a necessidade de última correção

a

20/08 (2 .-f)

Encaminhamento dos banners para impressão sob responsabilidade do NAPe

07/09 (6a.-f)

Disponibilização dos banners para o evento

*Obs: As normas para o resumo expandido encontram-se no site:
(http://www.unifeb.edu.br/graduacao/nucleo-de-apoio-pedagogico).
ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO (conforme modelo abaixo)
1. O resumo expandido deverá ser apresentado em no máximo três laudas no total. Os itens do texto são
os descritos no modelo.
2. Devem ser consideradas as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 6023.
3. O texto deverá ser justificado com margens sup./esq. 3 x 3 cm e inf./dir. 2 x 2cm, espaçamento entre
linhas simples em fonte Arial 11. As citações longas, com mais de três linhas, devem ser apresentadas
de forma destacada, entrando mais 4 cm da margem esquerda, com espaçamento entre linhas simples e
fonte tamanho Arial 10, sem necessidade de aspas. As citações com até três linhas, são feitas no corpo
do texto, entre aspas. Nos dois casos, respeitar as citações da fonte, segundo as normas da ABNT.
4. O TÍTULO do trabalho deve ser sucinto, fonte tamanho 14, negrito, centralizado.
5. O RESUMO deve ter no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras, apresentado como parágrafo único,
como uma síntese do conteúdo dos demais itens.
6. As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser elaboradas com qualidade gráfica
com visibilidade adequada, inclusive para reprodução. Devem ser apresentadas no corpo do texto.
7. A revisão ortográfica é de suma importância e de responsabilidade dos autores, e pode ser critério de
não aceitação do trabalho.
8. Exemplo de banner segue abaixo, a ser realizado pela equipe organizadora.

ESTRUTURA DO BANNER A SER INCLUÍDA NO TEMPLATE INSTITUCIONAL DISPONÍVEL EM:
(http://www.unifeb.edu.br/graduacao/nucleo-de-apoio-pedagogico

TÍTULO DO RESUMO EXPANDIDO
Nome Completo do Professor/aluno1;
Nome Completo dos Outros
Participantes2.
RESUMO
No máximo 250 palavras contendo: importância, breve descrição do conteúdo e conclusões.
Palavras-chave: no mínimo, três e, no máximo, cinco, separadas por ponto e vírgula.
I - INTRODUÇÃO
Importante: Situar o contexto (área de conhecimento, conteúdo, termo e período do curso, quant. de alunos
na sala, entre outros) e os objetivos da prática pedagógica proposta.
II – FUNDAMENTAÇÃO (opcional)
Se houver, revisão bibliográfica sobre a qual se justifica a prática proposta.
III – MATERIAIS E MÉTODOS
Condições materiais necessárias para a viabilização da prática proposta. Listar utensílios, softwares ou
outros materiais utilizados na proposta.
IV –DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA
Sequência de procedimentos necessários para a viabilização dos objetivos.
IV – DISCUSSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
Qualificação dos objetivos alcançados, possíveis limitações.
REFERÊNCIAS
Trabalhos mencionados no texto, de acordo com a ABNT6023 vigente.

1
2

Professor, local de trabalho, email
Idem

