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Normas para elaboração e envio dos resumos
1 As inscrições e o envio dos resumos ocorrerão de 08 a 17 de agosto de 2019, devendo ser
encaminhados pelo autor principal, vinculado ao Campus V, através do e-mail do evento:
mostracampusv@ccbsa.uepb.edu.br.
2 No resumo, constará como autor principal (professor ou técnico administrativo) o responsável pela
(a) extensão/estágio, (b) monitoria/prática e método de ensino e (c) pesquisa (decorrente de PIBIC
ou mestrado em Relações Internacionais); podendo haver até seis co-autores. Estão habilitados a
enviarem trabalhos os envolvidos com o Campus V, ou seja, a graduação em Arquivologia,
Ciências Biológicas e Relações Internacionais, incluindo o curso de Administração Pública (EAD Polo João Pessoa), o Núcleo de Línguas e do mestrado em Relações Internacionais.
3 O autor principal enviará o resumo em PDF para o e-mail: mostracampusv@ccbsa.uepb.edu.br.
4 As normas para a elaboração do resumo são:
4.1 Indicar o título do trabalho em caixa alta, negrito e centralizado;
4.2 Na linha seguinte, alinhado à direita, apresentar os nomes completos do autor e co-autores nas
linhas subsequentes. Em cada qual indicando em rodapé: titulação, vinculação institucional
(professor, aluno e técnico-administrativo), curso ao qual pertence e e-mail.
4.3 Segue a palavra RESUMO, em caixa alta, negrito e a esquerda;
4.4 O resumo será o informativo, com o máximo de 300 palavras;
4.5 Ao término do resumo segue o termo PALAVRAS-CHAVE, em negrito, caixa alta e a
esquerda. Indicar três palavras-chave, separadas entre si por ponto;
4.6 O resumo possui a seguinte estrutura:
4.6.1 Introdução
4.6.2 Objetivo
4.6.3 Metodologia
4.6.4 Resultados obtidos e analisados
4.6.5 Conclusão
4.7 O resumo deverá ter a seguinte formatação: a fonte é a Times New Roman, o tamanho é o 11 e
espaçamento simples entrelinhas;
4.8 Quanto à formatação do parágrafo, justificado; e a página com a seguinte configuração:
superior e esquerda - 3cm; inferior e direita - 2cm.
A divulgação dos resumos aprovados ocorrerá no dia 24 de agosto e apenas estes poderão ser
apresentados no dia 29 de agosto, no horário de 08h às 13h, em forma de pôster, confeccionado de
acordo com as normas divulgadas. A montagem dos painéis será responsabilidade dos autores e
ocorrerá a partir das 08h, em expositor marcado pela Comissão Científica.
João Pessoa, 06 de agosto de 2019.
Comissão Científica.

