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Requisitos para elaboração do artigo  
 

• Na primeira folha do artigo, indique: nome do autor, coautores, nome do 
professor orientador ou professor responsável, título, programa de iniciação 
científica, instituição, endereço para correspondência, telefone e e-mail, até 
5 palavras-chave e resumo de no máximo 250 palavras.  

• Formato A4, margem superior esquerda 3 cm e inferior direita 2 cm, 
entrelinhamento 1,0, fonte Times New Roman tamanho 12.  

• Mínimo de 10 e máximo de 22 páginas ou 8.000 palavras.  
• O texto deve ser escrito na 3.ª pessoa.  
• Devem ser destacados: Introdução, Objetivos, Metodologia aplicada, 

Resultados, Considerações Finais e Referências. Artigo sem resumo não 
será aceito.  

• Somente será aceito artigo digitado no template do evento, disponível para 
download na página do Simpósio/Seminário, e salvo como arquivo editável 
(.doc, .docx ou similar). Não pode ser enviado em .pdf. 

• Somente será aceito artigo não publicado em revistas, periódicos ou anais 
de evento já realizado.  

 
 
Comunicação Oral  
 
O trabalho será apresentado publicamente em salas de aula ou auditórios 
previamente designados e em sessões simultâneas, sendo até 10 minutos para 
apresentação, seguidos de 10 minutos para discussão e/ou perguntas realizadas 
por um Comitê de Avaliação.  
Haverá projetor multimídia disponível em todas as salas destinadas às 
comunicações orais. Os arquivos correspondentes às apresentações devem ser 
instalados antes do início da sessão. 
 
Julgamento dos Artigos Científicos  
 
Os artigos serão enviados e selecionados por membros do Comitê Científico em 
formato blind review. Por esse motivo, é proibida qualquer referência aos nomes dos 
autores no texto do artigo. Serão avaliados os componentes: título, resumo, 
introdução, método de pesquisa, revisão de literatura, descrição de análise dos 
dados e conclusões. 

Os autores dos artigos selecionados pelo comitê Científico serão informados sobre 
o aceite até dia 15/09. 


