Normas para Envio e Apresentação
de Trabalhos Científicos
Normas de Submissão
Nesta 2.ª edição do evento, os trabalhos aprovados serão apresentados como
comunicação oral. O tempo de apresentação será de 15 minutos para cada trabalho e
de 10 minutos para o debate.
1. Eixos temáticos
 Aspectos sociais da adoção
 Aspectos psicológicos da adoção
 Aspectos legais da adoção
 Aspectos vivenciais da adoção
2. Tipo do trabalho
Temas Livres Orais - São considerados trabalhos de temas livres orais:
estudos de caso, relatos de estágio, trabalhos de pesquisa, pós-graduação,
mestrado ou doutorado. A apresentação oral deverá durar até 15 minutos,
podendo-se utilizar o recurso audiovisual data show.

3. Data máxima para envio de trabalhos: até 30 de outubro de 2017. Após o
dia 8 de novembro, será divulgada a classificação completa de trabalhos
aprovados no site www.fae.edu, onde será possível a impressão da carta de
confirmação do trabalho.
4. Local das apresentações dos trabalhos científicos: FAE São José dos
Pinhais – Av. Rui Barbosa, 955 - Centro – São José dos Pinhais (PR).
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Versão 1 - No programa Microsoft Word, letra tipo Arial 12, espaço 1,5, com a
seguinte formatação: título em negrito, com letras em maiúsculo e justificado à
esquerda; deixar espaço de uma linha; na linha seguinte, nome completo do(s)
autor(es) e orientador(es) em maiúsculo, alinhados à direita; na linha abaixo, o
nome da instituição, cidade, estado, país; na outra linha, o e-mail. O orientador,
quando for o caso, deverá estar nominado como último autor. Ao fim do
trabalho, após as palavras-chaves (descritores), deverá constar a referência
bibliográfica (de acordo com as normas da ABNT). Também deverá constar o
endereço completo, telefone e e-mail do autor principal, para possível
publicação nos anais.
Versão 2 - Todas as orientações acima, sem o nome do autor.
6. Resumo expandido - O texto deve ter de três a cinco laudas, contendo título,
introdução, objetivos, método, resultados e discussão, conclusão (esses itens

não precisam estar descritos de modo separado no corpo do texto) e
referências. Letra em Arial, 12, espaçamento 1,5, justificado, parágrafo na
primeira linha de 1,25 cm, cor preta. (Para elaboração de referências e
citações, seguir as normas da ABNT). Os trabalhos serão publicados em anais,
organizados e analisados pelo Comitê Científico, conforme os eixos temáticos.
Todos os trabalhos devem estar adequados às normas da ABNT e ser
submetidos em forma de resumo expandido (de 3 a 5 laudas).
7. Cada participante poderá inscrever, no máximo, 2 trabalhos, de temas livres
orais, definindo a área temática de cada trabalho enviado.
8. A organização avaliará todos os trabalhos recebidos e se reservará o direito de
rejeitar aqueles considerados inadequados.
9. Como critérios para análise dos trabalhos, serão considerados: conteúdos,
simplificação, objetividade, atendimento à temática, observação das normas
técnicas específicas e respaldo bibliográfico. Os trabalhos serão avaliados por
pareceristas, contra cuja decisão não caberá recurso.
10. Os artigos serão enviados e selecionados por dois membros do Comitê
Cientifico em formato blind review. Por esse motivo, é proibida qualquer
referência aos nomes dos autores no texto do artigo na versão 2.
11. Após a seleção e aprovação do trabalho, é obrigatória a inscrição e
apresentação de pelo menos um dos autores no evento.
12. Os artigos selecionados para apresentação serão publicados nos Anais do II
Encontro Paranaense de Apoio à Adoção. Os artigos serão publicados no
formato original de envio. As opiniões, conclusões, considerações e
posicionamento sobre o tema são de responsabilidade dos autores.
13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Científico do Encontro.

