NORMAS E ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS
IV FÓRUM DE INTEGRAÇÃO DO IFRR
Os resumos submetidos ao IV Fórum de Integração do IFRR devem seguir estas normas e
serem digitados nos modelos padrões de submissão de trabalhos.
1. Para submeter o resumo, o autor principal deverá estar inscrito como participante no IV
Fórum de Integração do IFRR. Além da inscrição como participante, o autor principal que irá
submeter o artigo, deverá também se cadastrar no sistema SOAC, que será o sistema de
submissões de artigos do evento.
2. Os resumos deverão ter no máximo 600 palavras e não podem ultrapassar duas páginas.
O arquivo do trabalho não pode ultrapassar 2Mb (megabytes).
3. Configurações gerais de formatação: o resumo deve ser digitado na fonte Arial 12,
espaçamento 1,5 entrelinhas, texto justificado, recuo do parágrafo 1,25cm; margens direita e
inferior de 2 cm; esquerda e superior de 3cm. Tabelas, fotos e figuras devem estar
centralizadas no corpo do texto. Legendas e tabelas na fonte Arial 10.
4. Título: deverá ser redigido em letra maiúscula e negrito, com fonte Arial 14, texto
centralizado.
5. Subtítulos: fonte Arial 12, primeira letra maiúscula, negrito e alinhamento centralizado.
6. O número máximo é de 6 (seis) autores por trabalho.
7. No processo de submissão, o autor deverá anexar o arquivo do resumo em formato PDF, em
que não constará o nome dos autores e nem a parte das funções, instituições e e-mails,
pois o trabalho terá avaliação “cega” e não poderá conter nenhuma indicação dos autores.
Para tanto, o resumo deve seguir o Modelo Padrão de Submissão de Resumo.
8. Somente após a avaliação e aprovação final do resumo é que será solicitado a inserção das
informações referentes aos autores. O trabalho final também deverá estar em PDF e deve
seguir o Modelo Padrão de Resumo Final.
9. Os trabalhos aprovados oriundos dos programas institucionais PIBICT, PICC, PBAEX e
INOVA serão apresentados por meio de banner. O banner deverá estar padronizado conforme
o Modelo de Apresentação em Banner do Resumo.
10. Para os demais resumos, as apresentações serão por meio de comunicação oral, em salas
temáticas. O apresentador terá 10 minutos para expor o conteúdo do trabalho aprovado e, ao
final das apresentações, será fornecido 15 minutos para discussão. A apresentação deverá
estar padronizada segundo o Modelo de Apresentação Oral do Resumo.
11. Os resumos expandidos submetidos ao IV Fórum de Integração do IFRR devem seguir
rigorosamente as normas supracitadas, sendo reprovado o trabalho que não atender os
critérios estabelecidos.
12. Os casos omissos não tratados nessas Normas e Orientações serão resolvidos pela
subcomissão técnico-científica do IV Fórum de Integração do IFRR.

