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NORMAS PARA SUBMISSÃO/APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
N1.
As
inscrições
serão
feitas
exclusivamente
on
line
pelo
endereço:
https://opinanovo.ifbaiano.edu.br/index.php/914468/lang/pt-BR/newtest/Y, até o dia 02 de agosto de
2017.
N2. Todos os bolsistas de iniciação à docência do Pibid devem apresentar, ao menos um trabalho,
podendo se encaixar nas categorias: relato de experiências, projeto de pesquisa, projeto de extensão.
N3. Cada participante poderá inscrever até dois trabalhos, sendo um na condição de primeiro autor e
outro na condição de coautor.
N4. Cada trabalho pode ter, no máximo dois autores.
N5. Os trabalhos devem retratar atividades realizadas do ano de 2015 até o momento.
N6: Todos os trabalhos inscritos deverão estar no formato Resumo Expandido, porém sua forma de
apresentação será Comunicação Oral ou Painel de pôsteres, a ser definida pela Comissão Organizadora.
N6.1. Formato Resumo Expandido - deverá ter de 4000 a 8000 caracteres sem espaçamento e constará
de:
• Título: em letras maiúsculas, negrito e centralizado, deve ser claro e conciso, permitindo pronta
identificação do conteúdo do trabalho;
• Autores (no máximo dois): nome (s) do (s) autor (es), conforme modelo na página, escrevendo-se o
último sobrenome seguindo-se dos demais nomes e sobrenomes. Após o nome de cada autor deve
aparecer a instituição a que ele pertence e o email.
• Palavras-chave: devem aparecer logo abaixo do resumo, sendo no máximo 3, em letras minúsculas
e em itálico;
• A síntese deve conter até 100 palavras;
• Introdução: apresentar os objetivos e justificativa da importância do assunto;
• Material e Métodos: unidades de medida e símbolos devem seguir o sistema internacional;
• Resultados e Discussão: na discussão, confrontar os dados obtidos com o da literatura pertinente;
podendo apresentar tabelas, gráficos, etc;
• Conclusões ou considerações finais: devem se basear nos resultados do trabalho;
• Agradecimentos: se for o caso, inseri-los após as conclusões.
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• Referências Bibliográficas - devem incluir apenas as mencionadas no texto, aparecendo em ordem
alfabética e os autores em letras maiúsculas. (FERNANDEZ, C.; BALDINATO, J. O.;
TIEDEMANN, P. W. e BERTOTTI, M. Conceitos de Química dos ingressantes nos cursos de
graduação do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Química Nova, v. 31, n. 6, p.
1582-1590, 2008).
N6.1.1. Modalidade de apresentação 1 - Comunicações Orais dos Resumos Expandidos
selecionados:
• As Comunicações Orais serão apresentadas nos Encontros Temáticos no dia 08 ou 09 de agosto de
2017. Os trabalhos selecionados estarão divulgados nesta página a partir do dia 05 de agosto de
2017.
• Cada autor terá 15 minutos para apresentação podendo utilizar multimídia. Somente um dos
autores poderá fazê-lo.
N6.1.2. Modalidade de apresentação 2 - Poster


Título: em letras maiúsculas, negrito e centralizado, deve ser claro e conciso, permitindo pronta
identificação do conteúdo do trabalho;



Autores: nome (s) do (s) autor (es) (no máximo dois), conforme modelo na página, escrevendose o último sobrenome seguindo-se das letras dos demais nomes e sobrenomes. Após o nome de
cada autor deve aparecer a instituição a que ele pertence.



Palavras-chave: devem aparecer logo abaixo do resumo, sendo no máximo 3, em letras
minúsculas e em itálico;



O resumo simples deverá ter até 1000 caracteres sem espaçamento;



Deverá apresentar os objetivos e justificativa da importância do assunto; material e Métodos;
resultados e conclusões de forma sucinta;



Referências Bibliográficas - devem incluir apenas as mencionadas no texto, aparecendo em
ordem alfabética e os autores em letras maiúsculas.



O painel deverá atender os seguintes padrões:
•
•
•
•
•
•

Título centralizado, Arial 66, negrito, cor preta;
Nome dos autores centralizado, Arial 46, cor verde;
Nome do evento, Arial 34, negrito, cor preta;
Local e data do evento (de 08 e 09 de agosto, Catu, BA), Arial 34, negrito, cor preta;
O restante do painel em Arial de no mínimo 32;
As dimensões do painel são 90 cm (largura) X 120 cm (altura).

N7: Os trabalhos que não atenderem as normas serão automaticamente eliminados pela comissão
organizadora.
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