
 
IF BAIANO CAMPUS SANTA INÊS – 28, 29 E 30 DE MAIO 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE RESUMOS PARA II SEMANA DE 

GEOGRAFIA DO IF BAIANO CAMPUS SANTA INÊS 

ENVIO DOS RESUMOS DE 25 DE ABRIL A 10 DE MAIO 

 Serão aceitos trabalhos na forma de resumo simples, que devem 

resultar de pesquisas (concluídas ou em andamento) e/ou de relatos de 

experiências dentro dos eixos temáticos do evento. 

 Os arquivos devem ser enviados no formato pdf e word.   

 Os trabalhos serão apresentados em forma de comunicação oral. 

 Serão aceitos até dois (02) trabalhos como autor principal e até dois (02) 

como coautor. No máximo, serão aceitos quatro (04) autores por 

trabalho. 

 Os trabalhos deverão ser enviados por correio eletrônico para o 

endereço isemanadegeografiaifsi@gmail.com  

 A publicação do trabalho no Caderno de Resumos está condicionada à 

apresentação por parte de um do(s) autor(es). 

Orientações para submissão dos trabalhos 

1. Título (Arial 12, maiúsculo, negrito e centralizado); 

2. Nome do(s) autor(es) (alinhamento à direita, com e-mail abaixo do nome 

de cada autor); 

3. Sinalizar à esquerda o eixo temático do trabalho, após o nome do(s) 

autor(es) e antes da palavra "Resumo"; 

4. Máximo de quarto autores (1 autor e 3 co-autores); 

5. Corpo do texto: Arial 12, espaçamento simples, alinhamento justificado; 

6. Máximo de 500 palavras. Parágrafo único, sem recuo; 

7. Margens da página: superior 3,0; inferior 2,0; esquerda 3,0 e direita 2,0; 

8. Palavras-chave (três palavras-chave separadas por ponto); 

9. No resumo, deverá conter apenas texto. 



MODELO DO RESUMO - TÍTULO ARIAL 12, MAIÚSCULO, NEGRITO E 

CENTRALIZADO 

Nome do(a) Autor(a)  

e-mail1 

Nome do(a) Autor(a)  

 e-mail2 

Nome do(a) Autor(a)  

e-mail3 

Nome do(a) Autor(a)  

 e-mail4 

 

Eixo temático:  

Resumo 

Serão aceitos trabalhos na forma de resumo simples, que devem resultar de 
pesquisas (concluídas ou em andamento) e/ou de relatos de experiências 
dentro dos eixos temáticos do evento. Os arquivos devem ser enviados no 
formato pdf e word. Os trabalhos serão apresentados em forma de 
comunicação oral. Serão aceitos até dois (02) trabalhos como autor principal e 
até dois (02) como coautor.  - No máximo, serão aceitos quatro (04) autores por 
trabalho. Os Trabalhos deverão ser enviados por correio eletrônico para o 
endereço isemanadegeografiaifsi@gmail.com. A publicação do trabalho no 
Caderno de Resumos está condicionada à apresentação por parte de um dos 
autores. Corpo do texto: Arial 12 - Espaçamento simples - alinhamento: 
Justificado; Máximo de 500 Palavras - Corpo Único (Sem Parágrafo). No 
resumo deverá conter somente texto (contextualização, objetivo, 
metodologia/procedimentos metodológicos e considerações finais) e não 
deverá ser inseridos no resumo imagens, gráficos, mapas, tabelas e fotos.  
Serão aceitos trabalhos na forma de resumo simples, que devem resultar de 
pesquisas (concluídas ou em andamento) e/ou de relatos de experiências 
dentro dos eixos temáticos do evento. Os arquivos devem ser enviados no 
formato pdf e word. Os trabalhos serão apresentados em forma de 
comunicação oral. Serão aceitos até dois (02) trabalhos como autor principal e 
até dois (02) como coautor.  - No máximo, serão aceitos quatro (04) autores por 
trabalho. Os Trabalhos deverão ser enviados por correio eletrônico para o 
endereço isemanadegeografiaifsi@gmail.com.  
 
Palavras-Chave: (três palavras-chave separada por ponto).  

 

                                                           
1
 Formação - Filiação institucional  

2
 Formação - Filiação institucional

 

3
 Formação - Filiação institucional

 

4
 Formação - Filiação institucional

 

 

mailto:isemanadegeografiaifsi@gmail.com
mailto:isemanadegeografiaifsi@gmail.com

