Formação tecnocientífica e sustentabilidade: novos desafios à cidadania

Normas para Elaboração de Resumos da V Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEPB
1 Todos os autores e orientadores precisam ter conhecimento do conteúdo do resumo e concordar
com a inclusão do seu nome.
2 Ao inscrever o resumo, precisa ser informada a modalidade: ensino, pesquisa ou extensão.
3 A apresentação do resumo deve obedecer às seguintes normas:
3.1 Ser escrito em papel tamanho A4, espaçamento simples, margem esquerda e superior de 3 cm e
direita e inferior de 2 cm;
3.2 Ser digitado em fonte 12, Times New Roman;
3.3 Conter entre 400 e 500 palavras, em fonte Times New Roman, corpo 12;
3.4 O título deve ser apresentado centralizado e em letras maiúsculas (exceto nomes científicos, que
também precisam ser escritos em itálico);
3.5 O nome dos autores e sua titulação devem ser apresentados, após a inserção de um
espaçamento de 1,5 cm depois do título, cada um em uma linha, separados entre si por
espaçamento simples. Escrever os nomes por extenso e usando caixa alta e baixa. Não abreviar
nem inverter a ordem dos nomes (estas informações serão excluídas por ocasião de envio do
resumo para avaliação). Informar e-mail exclusivamente do responsável por futuros contatos;
3.6 O resumo de relatos de pesquisa deverá conter os seguintes itens, sem a sua indicação no corpo
do texto: Introdução, Objetivo, Método, Resultados e Conclusões. O resumo de trabalhos
teóricos deverá mostrar os seguintes itens, sem a sua indicação no corpo do texto: Introdução,
Objetivo, Análise e Conclusões;
3.7 O resumo de trabalhos em andamento deverá conter: Introdução, Objetivo, Método e Resultados
Parciais (se houver), mas sem a indicação dos itens, no corpo do texto;
3.8 O resumo de relatos de extensão deverá apresentar descrição de programa, projeto ou prestação
de serviço;
3.9 O resumo de relatos de ensino deverá descrever atividades de estágio, monitoria ou experiências
e/ou práticas de ensino-aprendizagem desenvolvidas no Ensino Médio, Graduação ou Pósgraduação. Exceto para este último, não será dispensada a aprovação do professor orientador.
3.10 No resumo de relatos de ensino e extensão, empregar os itens: Introdução, Objetivo, Método,
Resultados e Conclusões (sem nomeá-los), exceto nos casos que não se apliquem;
3.11 No final, acrescentar três palavras-chave, separadas entre si por ponto;
3.12 Após as palavras-chave, informar a instituição de fomento, se houver.
Atenção! O resumo não deverá conter parágrafos com recuos, espaçamentos ou tabulações, nem
gráficos, figuras, fotos, tabelas e referências, tanto no corpo quanto ao final do texto. Estes dados
poderão ser expostos no banner, cujas normas serão divulgadas, brevemente.

