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OS

RESUMOS

DEVEM

SER

SUBMETIDOS

ATÉ

28/04/2018

1) A submissão dos resumos só é possível mediante a confirmação da inscrição no portal, de
todos os autores do resumo https://extensao.uninassau.edu.br/.
Os resumos podem ser inscritos em duas modalidades Resumo simples ou resumo expandido.
Os autores devem classificar o resumo dentre dos seguintes grupos de trabalho, de acordo
com a natureza de seu estudo:
A) Grupo de Trabalho da Saúde
B) Grupo de Trabalho das Engenharias
C) Grupo de Trabalho ADM e Contábeis
D) Grupo de Trabalho Tecnólogos
Para a modalidade resumo expandido são aceitos 5 (cinco) trabalho por grupo de trabalho. Na
modalidade resumo simples serão aceitos 30 (trinta) por grupo de trabalho.
2) O autor apresentador do trabalho deverá estar inscrito na III Mostra Universitária.
3) Um autor pode inscrever e apresentar um único trabalho, podendo também ser co-autor de
outros. Cada resumo só poderá ter o número de oito (8) autores incluindo o professor.
4) Submeta apenas resumo de trabalho inédito (não publicado).
5) Não serão aceitas descrições de projetos, intenção de trabalho ou trabalhos já publicados.
6) O resumo do trabalho e a confirmação da inscrição de todos os autores deve ser
enviado SOMENTE
via
email
gestaorh.pet@mauriciodenassau.edu.br
e
no
formato DOC/DOCX,. Não recebemos arquivos no formato PDF.
7) O resumo deverá ser obrigatoriamente escrito em português e estar de acordo com as
normas e modelo divulgado pela comissão organizadora do evento.
8) O resumo inscrito será analisado pela Comissão Científica da II Mostra Universitária e o
resultado será enviado para o email do qual o resumo foi submetido para a comissão.
9)
A
análise
abrange
os
seguintes
aspectos: objetivos
relevantes claramente
definidos; metodologia adequada; resultados apresentados com clareza e conclusões
pertinentes.
10) A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação) é de responsabilidade do autor e
será considerada como critério de avaliação pela Comissão Cient ífica.
11) Após o dia 28 de abril os resumos enviados não serão analisados.
12) Os trabalhos selecionados devem ser expostos na Sessão de Pôster, durante a III Mostra
Universitária 2018.2 A área reservada para cada pôster será em painel na dimensão de 1m x
1,20m. A formatação do trabalho assim como fonte do título e texto são de responsabilidade do
autor. Os três melhores trabalho de cada grupo de trabalho devem ser apresentados orais, com
tempo de apresentação de 10 min, para a banca avaliadora. As apresentações são públicas.
13) Será emitido apenas um certificado para cada resumo aceito e apresentado. Nele constará
o título do trabalho, o nome do autor e de todos os co-autores.
14) O resumo deve ser confeccionado em Word for Windows, com fonte Arial, tamanho
11, espaçamento simples entre linhas, parágrafo justificado.
15) O Pôster deverá vir acompanhado de cordão para fixação e/ou fita adesiva.
16) O pôster deve ter medida de 100 cm x 120 cm, devendo conter: Título, Introdução,
Objetivos, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão e Agradecimentos.
17) As logos e cabeçalho no modelo do pôster a ser utilizado, não deverá ser alterado.

