
 
 

 

 

IX SECITEC - SEMANA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

O  presente  documento  estabelece  as  normas  para  submissão   de   trabalhos   na  IX   

SECITEC  -  Semana  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  -  Câmpus   Formosa,   assim, 

apresenta as disposições gerais, as modalidades de trabalhos, padrão de 

formatação,recomendações e critérios de avaliação dos trabalhos para sua admissão e 

apresentação no evento. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E MODALIDADES DE SUBMISSÃO 

DE TRABALHOS 

Os trabalhos poderão ser submetidos até o dia 25 de setembro de 2017 na 

modalidade pôster ou comunicação oral. Cada participante do evento poderá encaminhar até 

3 (três)  trabalhos científicos, em diferentes modalidades ou na mesma, com até cinco 

autores  por  trabalho.  É  requisito  para  admissão   do   trabalho   que   o   apresentador   esteja   

inscrito  no evento.  Serão  emitidos  certificados  de  participação   no   evento   para   todos   os 

inscritos e 1 (um) certificado por trabalho apresentado. 

 

 
1.1 Orientações Gerais quanto à preparação dos originais 

 

Cada trabalho poderá ter no máximo 06 (seis)  autores.  Será  exigida  a  inscrição  e  

presença de no mínimo um dos autores do trabalho para a referida apresentação. 

Os trabalhos devem ser submetidos em formato PDF e de forma anônima (sem a inclusão de 

autores). Caso o trabalho seja aceito, o autor deve enviar a versão final com o nome dos autores. O 

texto não deve ter sido apresentado e/ou publicado previamente pelo autor, bem como, 

não deve conter plágio de qualquer tipo.  Os autores responsabilizam-se de quaisquer tipos de plágio  

ou cópias que venham a ser identificadas por terceiros. 



 

 
 

1.2 Comunicação Oral 

 
Os trabalhos serão apresentados e discutidos em sessões coordenadas com duração de 

15 minutos, 10 para apresentação e 5 para questionamentos. 

A data e horário de apresentação serão divulgados pela organização do evento. 

O resumo expandido do trabalho original submetido deverá ter extensão de até 4 laudas, 

seguindo o template disponibilizado. 

 

 
1.3 Pôster 

 
Os trabalhos serão apresentados no local, data e horário estipulados pela organização do 

evento. Cabe ao(s) autor(es) a montagem do pôster 30 minutos antes do período determinado 

para a apresentação, estar presente junto ao pôster durante a mesma e a sua retirada. 

O resumo expandido do trabalho original submetido deverá ter extensão de até 4 laudas, 

seguindo o template disponibilizado. 

O pôster deverá ter 0,90 cm de largura por 1,20 cm de altura com uma única página 

(Banner) e apresentar os seguintes elementos: 

1. Título do trabalho; 

2. Nome e sobrenome dos autores (por extenso); 

3. E-mail dos autores; 

4. Vínculo institucional; 

5. Instituição financiadora do projeto ou organismos de apoio (se houver); 

6. Introdução 

7. Metodologia 

8. Resultados e discussão; 

9. Considerações finais; 

10. Referências (Padrão ABNT). 



 

2 AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
A avaliação dos trabalhos para admissão no evento seguirá as seguintes etapas: 

a) Verificação da inscrição de pelo menos um dos autores no evento; 

b) Avaliação de formato, de normas e de adequação da temática; 

c) Preparação dos originais para submissão anônima aos avaliadores; 

d) Avaliação de conteúdo. 

A avaliação de conteúdo irá considerar os seguintes critérios: 

a) Relevância e pertinência da proposta para discussão do tema e dos eixos 

temáticos (SAÚDE E AMBIENTE; CIÊNCIAS DA NATUREZA; 

EDUCAÇÃO E LINGUAGENS; CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES; 

CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS); 

b) Inovação e Originalidade; 

c) Consistência na abordagem teórico-metodológica e na argumentação; 

d) Interlocução com a produção recente da área; 

e) Clareza, objetividade e uso correto da norma padrão. 

 

 
 

3 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
A decisão da Comissão Científica é soberana, portanto, não caberá recurso. 


