
1. Normas para submissão de resumos:

· Período de submissão: 15/06 a 15/07

· Cada participante poderá submeter até 02 trabalhos; 

· Cada trabalho poderá ter no máximo 03 autores; 

· Serão aceitos resumos que apresentem pesquisas em andamento ou concluídas e
relatos de experiência; 

· Cada resumo deve conter, no mínimo, tema, objetivo, metodologia e resultados;  

· O resumo deverá conter no máximo 2.000 caracteres (considerando os espaços); 

· Data da divulgação dos aceites: 23/07

· Os resumos aceitos serão publicados no caderno de resumos do evento; 

· O participante que tiver seu trabalho aceito para apresentação, deverá comparecer no
dia do evento para a sessão de pôster que deverá ser elaborado de acordo com o
template disponibilizado na página do evento.

2. Normas para publicação dos trabalhos completos:

· O participante que tiver seu trabalho aceito para apresentação, terá até o dia  08 de
outubro  de  2018  para  envio  do  texto  completo  de  acordo  com  o template
disponibilizado na página do evento para que o mesmo seja publicado; 

· O texto completo deverá conter entre  15000 a 25000 caracteres (considerando os
espaços);

· O  texto  final  deverá  conter  título,  autor(es),  instituição,  grupo  de  pesquisa  (se
houver),  resumo,  palavras-chave (no  máximo,  5  palavras,  separadas  por  ponto),
Introdução,  justificativa,  objetivos,  fundamentação  teórica,  metodologia  e
referências; 

· Todo o texto, incluindo citações, referências e a inserção de quadro/tabelas deverão
seguir as normas da ABNT. Parágrafo justificado, com espaçamento 1,5 entre linhas
para corpo do texto e simples para o resumo e referências. Fonte Arial 12. A página
deve ter tamanho A4, com margens 3 cm (superior), 2 cm (direita), 2 cm (inferior) e 3
cm (esquerda); 

· O arquivo deve ser salvo no formato rtf e ter como título o nome dos autores; 

· O arquivo deve ser enviado para o e-mail: napne.vni@ifes.edu.br e para o e-mail do
evento: sei.ifesvni@gmail.com; 

· Devem ser respeitados os padrões éticos nas pesquisas; 

· Previsão para publicação dos textos completos: março de 2019.

NORMAS GERIAS PARA SUBMISSÃO, 
APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE 

TRABALHOS NO EVENTO. 
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