
 
 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO, ENVIO E APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHO 

 

Para submissão de trabalho (modalidades Pôster ou Apresentação Oral) 

Na ficha de inscrição o autor (a) deve preencher a opção de inscrição com apresentação de trabalho, bem 

como, sua modalidade de apresentação e, enviar o trabalho – conjuntamente com ficha de inscrição – para o e-mail 

inscricaoconefs@yahoo.com.br. Somente o primeiro autor (a) deverá efetuar o envio do trabalho (inscrição com 

trabalho). 

 

Atenção 

Trabalhos sem o pagamento da taxa de inscrição no evento, não serão PUBLICADOS nos anais do evento. 

Os trabalhos que não atenderem às normas de elaboração não serão encaminhados para análise. 

A não seleção do trabalho não implicará na devolução do valor pago pela inscrição. 

 

Avaliação dos trabalhos 

Ao término do período de submissão, os trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica do Evento. 

Após avaliação, o autor receberá em seu e-mail o parecer a respeito do aceite e orientações para a apresentação 

do trabalho.  

 

Normas de apresentação 

A apresentação na modalidade PÔSTER será realizada no saguão do auditório Paulo Souto da UESC e 

terá um horário pré-estabelecido para que os autores fiquem ao lado de seu pôster para possíveis apresentações e 

esclarecimentos. 

Em caso de trabalhos com mais de um autor, ao menos um deles deverá participar da apresentação. Os 

pôsteres deverão permanecer expostos durante todo o período estipulado pela Comissão Organizadora. 

Cada apresentador terá um local determinado pela Comissão Organizadora para expor seu trabalho. 

As dimensões para confecção do Pôster deverão ser: 0,90m (largura) x 1,00m (altura). 
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A apresentação na modalidade ORAL acontecerá em salas previamente determinadas pela Comissão 

Organizadora. Serão disponibilizados recursos audiovisuais para as apresentações. 

Cada trabalho terá um tempo máximo de 15 minutos para as apresentações, sendo que, seus 

apresentadores (autor ou co-autor) devem comparecer nos locais de apresentação com 20 minutos de antecedência 

do primeiro horário de apresentação da sala. Todos os apresentadores deverão permanecer na sala até o término 

das apresentações. 

A Comissão Organizadora não se responsabilizará por eventuais problemas com abertura de arquivos de 

trabalhos para apresentação. 

 

Horário das apresentações 

As apresentações se realizarão conforme horários estabelecidos no cronograma do evento. 

 

Normas de Elaboração de Trabalhos 

Modalidade Pôster 

 O resumo deverá ser digitado em português, com no mínimo 200 e máximo 300 palavras, em um único 

parágrafo, no formato Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entrelinhas de 1,5 cm, 

parágrafo justificado e todas as margens de 3 cm, em folha A4. O primeiro parágrafo deve conter o título (em caixa 

alta, em negrito e centralizado), seguido, após um espaço vazio, pelo nome completo dos autores, a instituição a 

qual representa e o e-mail de contato, alinhados à esquerda. Não colocar abreviações e referências bibliográficas no 

título ou no corpo do resumo. 

 O resumo deve conter apresentação dos objetivos, explicitando-se os procedimentos metodológicos, 

resultados e considerações finais. Após o término do resumo, no parágrafo seguinte, devem ser inseridas três 

palavras chaves. 

 

 

 



 
 

Modalidade Oral 

 Texto digitado em português, entre 6 a 8 laudas (incluindo-se referências), no formato Word for Windows, 

fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entrelinhas de 1,5 cm, parágrafo justificado e todas as margens de 3 

cm, em folha A4. O primeiro parágrafo deve conter o título (em caixa alta, em negrito e centralizado), seguido, após 

um espaço vazio, pelo nome completo dos autores, a instituição a qual representa e o e-mail de contato, alinhados à 

esquerda. 

  Estrutura: Resumo (máximo de 200 palavras) e três palavras chaves. 

    Introdução (contendo objetivos e contextualização da temática abordada). 

    Procedimentos Metodológicos (Tipo de pesquisa, métodos e técnicas, universo da  

  pesquisa, procedimentos éticos adotados, entre outros). 

    Resultados e discussão (para trabalhos concluídos). Serão aceitos, exclusivamente para 

  esta modalidade, trabalhos em andamentos (sinalizar o estágio da pesquisa e resultados  

  esperados). 

    Considerações Finais. 

    Referências. 

 

 

 Os autores serão responsáveis por quaisquer questões legais ou éticas as quais possam ser levantadas 

contra o conteúdo ou forma de execução do trabalho apresentado. 

 

 Revisão Gramatical: Os trabalhos aceitos não sofrerão nenhuma revisão gramatical e é responsabilidade 

dos autores sua realização antes do envio.  

 

 Os trabalhos serão aceitos mediante inscrição no evento e pagamento – com comprovante enviado – do 

primeiro autor. 

 

 OS TRABALHOS OS QUAIS NÃO SEGUIREM AS INSTRUÇÕES ACIMA, NÃO SERÃO 

CONSIDERADOS PARA AVALIAÇÃO. 

 

  


