
 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS  

 

Divulgação científica 

Os resumos dos trabalhos apresentados no Simpósio serão publicados na 

Revista da Universidade Ibirapuera, em uma edição especial, no primeiro 

semestre de 2020. 

 

Normas para submissão de trabalhos 

O resumo deve conter: tema, objetivos, metodologia e a principal conclusão. O 

número de palavras-chave é de no mínimo três e no máximo cinco, separadas 

por vírgula.  Os trabalhos devem ser apresentados em formato Word for 

Windows, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, cor preta, escritos  em 

português. Abreviações oficiais poderão ser empregadas somente após primeira 

menção completa. Deverão constar, no final dos trabalhos, o endereço completo 

de todos os autores, afiliação, telefone e e-mail para encaminhamento de 

correspondência pela comissão editorial. Título do artigo em português (letras 

maiúsculas, em negrito, fonte Arial, tamanho 14 parágrafo centralizado). Para 

elaboração do resumo, usar no máximo 250 palavras.  

• Não serão aceitos trabalhos que não tenham aprovação do comitê de 

ética quando houver envolvimento direto ou indireto de seres humanos. O nome 

do comitê e o número do protocolo de aprovação deve ser incluído no corpo do 

texto do resumo. 

• Citar as referências no campo do resumo numeradas entre parênteses 

(1), se houver mais de uma separar por vírgula (1,2) e em caso de uma 

sequência usar hífen (1-5). O formato das referências deve seguir as normas da 

ABNT. 
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Normas para apresentação de pôsteres 

• Confeccionar os pôsteres com 120cm de altura e 90cm de largura com 

acabamento para que possam ser pendurados em ganchos. 

• O texto deve ser o mais objetivo possível, com preferência ao uso de 

figuras e esquemas gráficos para representar o trabalho. 

• Deve constar no pôster o título do trabalho, os autores e dados sobre o 

financiamento à pesquisa quando houver, e os dados sobre a aprovação do 

comitê de ética em pesquisa. 

• A apresentação para a comissão julgadora deverá ter a duração de 5 min. 
 

 


