
NORMAS PARA INSCRIÇÃO, SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS 

 

1 DAS INSCRIÇÕES DE TRABALHOS: 

 

1.1 As inscrições dos trabalhos científicos serão realizadas pelo site institucional do dia 

29 de outubro de 2018 até às 23h:59min do dia 11 de novembro de 2018. 

1.2 As inscrições serão solidárias. A confirmação se dará mediante a entrega de material 

escolar (cadernos, canetas hidrográficas coloridas e lápis de cor) no momento do 

credenciamento. 

1.3 Ao realizar a inscrição, o participante deverá fazer a opção por “ouvinte” ou 

“apresentador de trabalho”. Aqueles que optarem por apresentador de trabalho estarão 

automaticamente inscritos como ouvintes. 

1.4 Após a inscrição pelo site, os trabalhos deverão ser submetidos à coordenação do 

evento, obedecendo ao modelo (template) conforme link disponibilizado no site 

institucional em formato pdf, respeitada as normas da ABNT. Os trabalhos que não 

estiverem adequados ao formato e modelo, inclusive o cabeçalho, não serão avaliados. 

 

2 DA AUTORIA DOS TRABALHOS: 

 

2.1 Cada autor, poderá submeter, no máximo até 3 (três) trabalhos, desde que para eixos 

diferentes. A submissão para um mesmo eixo, gerará a sua desclassificação imediata. 

Em caso de trabalhos escritos em co-autoria, todos os envolvidos devem ser inscritos 

no evento e realizar a inscrição solidária. 

2.2  Os trabalhos deverão ser submetidos observando-se o envio de um arquivo em pdf 

com a identificação dos autores. 

2.3 Poderão submeter trabalhos alunos de cursos de graduação ou graduados, dentro da 

temática, em qualquer área do conhecimento, bem como especialistas, mestres ou 

mestrandos, doutores ou doutorandos, além de docentes. 

2.4 Professores responsáveis poderão assinar em co-autoria com o(s) aluno(s). 

 

3 DA FORMATAÇÃO E ENVIO DOS TRABALHOS: 

 

3.1  Está sendo fornecido um modelo em arquivo .doc que pode ser utilizado para obter a 

formatação indicada para submissão dos trabalhos (template). 

3.2  Os trabalhos deverão ser escritos no formato de resumo expandido. Deve conter: 

Título; Autores (identificar Autor, Co-autores); Introdução; Objetivos; Metodologia; 

Resultados e discussão; Conclusões; e Referências. 

3.3 As páginas devem ser em tamanho A4, sendo as margens superior e esquerda com 3 

cm e inferior e direita com 2 cm. O texto deve estar configurado com fonte Times New 

Roman, corpo tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5 cm, contendo no 

mínimo 2 (duas) e no máximo 5 (cinco) páginas com as referências. 

3.4 Os resumos devem ser enviados ao e-mail catedra.fames@fames.metodista.br com a 

indicação do Eixo Temático. São eles: 

 

EIXO 1 - Direitos Humanos, Educação, Cultura e Sociedade 

EIXO 2 - Esporte, Saúde e Qualidade de Vida 

EIXO 3 - Gestão Estratégica; Desenvolvimento Tecnológico e 

Responsabilidade Social 

EIXO 4 - Novos Direitos na Sociedade Globalizada. 
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EIXO 5 - Práticas Sociais e Inclusivas. 

 

4 DAS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS: 

 

4.1 Os trabalhos serão analisados pela comissão organizadora. 

4.2 Os trabalhos aprovados terão sua apresentação em formato oral no dia 20 de 

novembro no turno da manhã, conforme ordem a ser previamente divulgada pela 

coordenação do evento, podendo ser alterada pelos coordenadores dos grupos de 

trabalho no dia da apresentação. 

4.3 As dinâmicas das apresentações serão definidas no respectivo grupo, respeitando um 

período de 10 minutos por trabalho. 

4.4 O número de trabalhos aceitos corresponderá às condições máximas de apresentação 

por Grupos de Trabalhos (GTs). Os GTs são organizados pela comissão científica 

respeitando os eixos temáticos indicados 

 

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

5.1 O evento terá certificação de 30h. 

5.2 O recebimento de certificado de participação como ouvinte no evento está 

condicionado à participação nos dois dias, desde que comprovada a participação em, 

pelo menos, três atividades conforme controle de presença realizado pela comissão 

organizadora. 

5.3 Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas para a coordenação do evento através do 

e-mail patricia.reis@fames.metodista.br ou catedra.fames@fames.metodista.br 

5.4 Outros procedimentos não previstos na Norma Geral serão definidos pela Comissão 

Organizadora do Evento 
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