Chamada para Envio de Resumos
Data limite: 02 de Outubro de 2017

Prezados(as) participantes,

É com satisfação que comunicamos a todos a abertura da Chamada de
Envio de Resumos para apresentação de Pôster no VI Fórum de Integração do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR).
As pesquisas e ações de ensino e extensão desenvolvidas nas unidades do
IFRR são fundamentais para o desenvolvimento regional. Traga a sua experiência e
compartilhe!
Os trabalhos originais com relevância técnica e científica são também muito
bem vindos.
As instruções para envio dos resumos podem ser encontradas no site do
evento

http://ifrr.edu.br/forint/vi-forum-de-integracao.

Os

resumos

devem

ser

enviados até o dia 02 de outubro de 2017 ao e-mail forint.submissao@ifrr.edu.br. Os
nossos contatos para qualquer informação adicional são 3623-2704 (Propesq),
3224-9273 (Proex) e 3623-1076 (Proen).
Contamos com a sua participação e esperamos vê-los no IFRR/Campus
Amajari – Amajari/RR!

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS
Os resumos a serem submetidos para apresentação no VI Fórum de
Integração do IFRR deverão ser elaborados conforme as normas descritas a seguir.

DEFINIÇÃO DE CATEGORIA:
Cada resumo submetido deverá se enquadrar em uma categoria.
No caso de resumos provenientes de projetos desenvolvidos no âmbito de
programas institucionais, estes deverão estar vinculados, obrigatoriamente, a uma
das seguintes categorias:


PIBICT – Resumos provenientes de projetos de pesquisa desenvolvidos
no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e
Tecnológica no ano de 2017;



PBAEX – Resumos provenientes de projetos de extensão desenvolvidos
no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Extensão no ano de
2017;



INOVA – Resumos provenientes de projetos de ensino desenvolvidos no
âmbito do Programa Institucional de Fomento ao Desenvolvimento de
Projetos de Práticas Pedagógicas Inovadoras no ano de 2017.



OUTROS – No caso de resumos provenientes de projetos de pesquisa, de
extensão ou de ensino desenvolvidos em outros âmbitos e não vinculados
aos programas PIBICT, PBAEX ou INOVA.

ÁREA DE CONHECIMENTO:
Cada resumo submetido deverá estar vinculado, obrigatoriamente, a uma das
seguintes áreas do conhecimento:


Ciências Exatas e da Terra;



Ciências Biológicas;



Engenharias;



Ciências da Saúde;



Ciências Agrárias;



Ciências Sociais Aplicadas;



Ciências Humanas;



Linguística, Letras e Artes.

CONFIGURAÇÃO DA PÁGINA:


Tamanho A4, retrato, espaço simples, fonte Arial, tamanho 12, margens 2,5
cm (superior, inferior, esquerda e direita);



Os parágrafos deverão ser justificados (sem recortes) e ter espaçamento
simples;



Figuras e tabelas não serão permitidas.

TÍTULO DO RESUMO:


Fonte: Arial, tamanho 12, letras maiúsculas, negrito, centralizado;



No caso de resumos com títulos que contenham nomes científicos, estes
deverão ser escritos com letras maiúsculas e minúsculas e em itálico.

AUTOR(ES) E FILIAÇÃO:


Fonte: Arial, tamanho 12;



Os nomes completos do(s) autor(es) deverão ser redigidos sem abreviação,
em letras maiúsculas e minúsculas. No caso de resumos com mais de um
autor, os nomes dos autores deverão se apresentar um abaixo do outro;



A instituição de origem e o endereço eletrônico de cada autor deverão ser
identificados logo após seu(s) nome(s), entre parênteses.

TEXTO DO RESUMO:


Fonte: Arial, tamanho 12;



O resumo deverá ser redigido de forma clara e objetiva, contendo uma
introdução, com visão geral do tema tratado, objetivos do estudo, métodos

utilizados, descrição e discussão dos resultados obtidos e as principais
considerações ou conclusões. Portanto, não há necessidade de incluir esses
itens como título ou subtítulo, no corpo do resumo;


O resumo deverá ser redigido em língua portuguesa, com espaçamento
simples e contínuo, sem parágrafo, texto justificado, com 300 a 500 palavras;



Não deverá apresentar gráficos, tabelas e referências bibliográficas.

PALAVRAS-CHAVE:


Fonte: Arial, tamanho 12;



Deverão ser informadas 3 (três) palavras-chave que não estejam no título ou
na área de conhecimento do trabalho, separadas por vírgulas.

APOIO FINANCEIRO:


Fonte: Arial, tamanho 12.



Indicar os agentes financiadores do estudo.

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS
Os resumos, após elaborados conforme as normas descritas, deverão ser
submetidos até a data estabelecida em “Prazos de Submissão”. Não serão aceitos
resumos fora do prazo de submissão. Portanto, recomendamos que a submissão
seja feita com a devida antecedência para evitar imprevistos que impliquem na
impossibilidade de inscrição do trabalho.
Para submissão, os trabalhos (resumos) deverão ser salvos em formato .doc
ou .docx e enviados para o e-mail do evento: forint.submissao@ifrr.edu.br. O nome
do

arquivo

deverá

ser

nomeado

da

seguinte

CONHECIMENTO_NOME DO AUTOR.doc ou .docx.

forma:

ÁREA

DO

PRAZOS DE SUBMISSÃO


Submissão dos resumos: 18 de setembro a 02 de outubro de 2017.



Avaliação dos pareceristas: Até 24 de outubro de 2017.



Envio dos trabalhos para os autores (quando necessário): Até 25 de outubro
de 2017.



Devolutiva com correções: Até 31 de outubro de 2017.

