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“Ciência, Meio Ambiente e Alimento” (24 a 27 de outubro de 2016)

I Colóquio Cidadania e Qualidade de Vida
“Redes Digitais da Cidadania” (27 de outubro de 2016)

SUBMISSÃO DE TRABALHOS - Resumo Expandido

Cronograma de Submissão do Resumo Expandido.
16/08/16 a 23/09/16: prazo para submissão dos resumos dos trabalhos a serem apresentados
(painel ou simpósio temático).
15/10/16: Divulgação no site dos resumos aceitos para apresentação.

Todos os resumos expandidos aceitos para apresentação serão publicados nos anais
eletrônicos do site do Simpósio Nacional de Ciência e Meio Ambiente (SNCMA).


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

Regulamento para submissão do resumo expandido.
O autor inscrito que submeter o resumo expandido é o responsável legal por todo seu
conteúdo (incluindo área de submissão, título, nomes dos autores e orientadores,
instituições de ensino/pesquisa, etc.);
O VII SNCMA é isento de quaisquer responsabilidades sobre o conteúdo do resumo
que for divulgado e/ou publicado pelos autores ou por terceiros.através do meio de
comunicação do Simpósio;
Todos os autores devem ter conhecimento das normas, do conteúdo do resumo e
concordar em ter seu nome inserido como autor ou orientador;
O resumo poderá apresentar no máximo (6) seis autores (incluindo o orientador);
Não será permitida, em hipótese alguma, a substituição do autor responsável pela
apresentação oral;
Para cada trabalho apresentado será emitido somente 1 (um) certificado com o nome
de todos os autores. Os dados serão aqueles informados pelo autor responsável no
ato da inscrição do trabalho.
Apresentador e Co-autores, desde já autorizam o Centro Universitário de Anápolis a
publicar o resumo do trabalho, para divulgação do SNCMA, tanto em âmbito nacional,
como internacional, em impressos e/ou via internet, não cabendo qualquer direito
autoral ou sobre uso de imagem
Em hipótese alguma serão avaliados para seleção trabalhos inscritos fora das normas.
O horário estabelecido no programa oficial deverá ser seguido com rigor. Tempo
perdido com atrasos de qualquer natureza não será compensado.
O autor apresentador do trabalho científico deverá estar à disposição da Comissão
Julgadora (Exposição de Painel ou Simpósios Temáticos) em local, dia e horários prédeterminados pela Comissão Científica.
A Comissão Científica e a Comissão de Seleção dos trabalhos não emitirão pareceres
e nem justificativas para a não seleção de trabalhos inscritos. A não seleção não
caracteriza demérito para o trabalho e nem julgamento de qualidade.
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l) Os resultados da seleção de trabalhos não são passíveis de discussão e/ou
reconsideração.
m) O trabalho que estiver em análise, ou estiver aceito ou recusado, não poderá ser
alterado (no conteúdo do texto ou nomes dos autores/orientadores) nem substituído
pelos autores para reavaliação.
n) Os resumos recusados não serão programados para apresentação nem publicados.
o) Lembramos, portanto, o quanto é importante ler e seguir as normas do evento, bem
como conferir o resumo, nomes dos autores e orientadores, antes da sua submissão.
p) Antes que o resumo seja enviado, sugerimos que os autores façam rigorosa revisão
gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e dados da pesquisa, dos campos do
resumo (incluindo área, título, nomes dos autores e demais dados), pois será vetada a
correção do resumo após o seu envio. Os dados serão publicados exatamente como
enviados. Todos os autores e orientadores devem ter conhecimento das normas, do
conteúdo do resumo e concordar em ter seu nome inserido.
q) REFERÊNCIAS: Todas as referências devem ser precisas e apenas citações que
aparecem no texto devem ser referenciadas. Trabalhos não publicados não devem ser
citados a não ser que já tenham sido aceitos para publicação. Neste caso, deve ser
referido como "in press". Resultados não publicados devem ser citados como
“unpublished observations". As referências devem ser colocadas em ordem alfabética
de acordo com o sobrenome do primeiro autor (Para formatação das referências,
seguir ABNT NBR 6023).


Normas de apresentação dos trabalhos

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS

Serão realizadas apresentações orais em um dos Simpósios Temáticos a ser escolhido
durante a submissão do trabalho.

O formato de apresentação será por meio de slides (Power Point ou similar) seguindo o
modelo proposto (disponível no site do evento, no menu inscrições). Não serão aceitas
apresentações de slides fora do padrão especificado no modelo.

As apresentações de slides deverão ser encaminhadas por e-mail para
<natasha.sophie@unievangelica.edu.br> até 20/10/2016. Não serão aceitas apresentações
entregues por pendrive, CD ou similares, tão pouco apresentações entregues após o prazo
estipulado.

O apresentador terá 10 minutos para apresentação oral, podendo, após a
apresentação, sofrer arguição sobre o trabalho pelo coordenador do Simpósio Temático ou
ouvintes presentes.
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As apresentações obedecerão a ordem publicada no site do congresso e o horário
estabelecido deverá ser seguido com rigor, não sendo aceitos atrasos de qualquer natureza.

As apresentações acontecerão preferencialmente no Simpósio Temático escolhido
pelo autor no ato da inscrição/submissão do trabalho, porém, podem sofrer alteração de
acordo com a avaliação da Comissão Científica.
PAINEIS

Os autores que submeterem resumo expandido para apresentação na forma de Painel,
também deverão realizar a exposição oral nos locais e horários designados pela comissão
científica.

O formato de apresentação será por meio de Painel (tamanho 90cmx120cm preferencialmente impresso em papel com suporte) seguindo o modelo proposto (disponível
no site do evento, no menu inscrições). Não serão aceitos painéis fora do padrão especificado
no modelo.

Os painéis deverão ser entregues, impressos (preferencialmente em papel com
suporte) até 20/10/2016 na secretaria do PPSTMA (UniEVANGÉLICA- Bloco E – Sala 312).
Não serão aceitos painéis entregues após o prazo estipulado.

O apresentador deverá realizar uma apresentação oral, podendo, após a
apresentação, sofrer arguição sobre o trabalho pelo avaliador ou ouvintes presentes.

As apresentações obedecerão a ordem publicada no site do congresso e o horário
estabelecido deverá ser seguido com rigor, não sendo aceitos atrasos de qualquer natureza.
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