
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

Os interessados em apresentar trabalhos durante a II ENCONTRO DAS 

LICENCIATURAS, neste ano de 2019, deverão enviar seus trabalhos entre os dias 13 de 

abril e 03 de Maio. Os trabalhos deverão seguir as orientações dos modelos de Resumo 

Expandido. 

Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail: carol.bioveg@gmail.com. Cada 

inscrição dará direito ao envio de até dois trabalhos.  Pelo menos um dos autores do 

trabalho deverá estar inscrito no evento. 

Todos os trabalhos serão analisados e julgados pelo Comitê Científico do evento. 

Os trabalhos inscritos deverão ser originais e inéditos. Trabalhos já publicados em 

outros meios de comunicação não serão aceitos. Para efeito do disposto neste item, 

consideram-se originais e inéditos os trabalhos que não constituam adaptações e resumos 

de outros trabalhos e, se estrangeiros, de suas traduções, e que não tenham sido 

publicados ou apresentados em congressos e certames afins, nem submetidos a concursos.  

O idioma oficial dos trabalhos a serem apresentados neste evento é o português. 

 

NORMAS PARA ENVIO DE RESUMOS EXPANDIDOS A SEREM APRESENTADOS 

NA SEÇÃO DE POSTERS 

 

O resumo expandido deverá ter três páginas. Deste total, pelo menos duas páginas 

devem ser dedicadas para o texto. As ilustrações (gráficos e figuras) podem ser na última 

página (terceira página) ou se preferir dentro do texto. Os trabalhos serão revisados pela 

Comissão Científica do evento, podendo ser aprovados ou rejeitados. Os trabalhos 

aprovados serão publicados, eletronicamente, nas revistas: Caderno Magsul de Ciências 

Biológicas ou Revista Magsul de Educação da Fronteira ou Revista Magsul de 

Educação Física na Fronteira. 

O resumo expandido deve ser submetido como um arquivo que será enviado 

eletronicamente, para o email carol.bioveg@gmail.com entre os dias 13 de abril e 03 de 

Maio.  O resumo deve estar formatado segundo este documento modelo, como um arquivo 

do Microsoft® Word. A fonte do texto é Arial 11, margens 2,5 cm (superior, inferior, direita e 

esquerda) e espaçamento 1,5 entre linhas e 0 pt (antes e depois). O trabalho deve conter 

uma Introdução (incluindo objetivos), Material e Métodos, Resultados, Discussão 

(Resultados e Discussão podem estar reunidos), Conclusão, Agradecimentos (opcional) e 

Referências. Na lista de autores, sublinhe o apresentador do trabalho e não abrevie o nome 

dos autores (nome seguido do sobrenome).  As filiações deverão ser citadas logo abaixo 

dos nomes dos autores. Os nomes científicos, incluindo os gêneros e categorias 

infragenéricas, devem estar em itálico. Siglas e abreviaturas, quando usadas pela primeira 

vez, devem ser precedidas do seu significado por extenso, como no exemplo: Sociedade 

Brasileira de Arborização Urbana (SBAU).  
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TÍTULO EM NEGRITO, LETRA MAIÚSCULA E CENTRALIZADO 

 

Primeiro Autor1, Segundo Autor2 e Terceiro Autor3 

Autores (nome e sobrenome) (no máximo 06 nomes). 
Instituição, endereço e e-mail do autor que irá apresentar o trabalho ou para quem a correspondência deve ser 

enviada. 

 

Palavras-chave: 3 a 4 palavras-chave separadas por vírgulas. 

 

Introdução 

Visão geral sobre o assunto com definição dos objetivos do trabalho, indicando a relevância 

da pesquisa.  

 

Metodologia (ou Material e Métodos) 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados deverão ser discutidos, preferencialmente, fazendo referência a 

medidas e cálculos estatísticos aplicados. Figuras, gráficos e tabelas devem ser 

posicionadas na última página, após as Referências, ou dentro do texto, se preferir. 

Recomenda-se a inserção de figuras no formato JPG. Figuras coloridas serão permitidas.  

Todas as figuras deverão ter resolução máxima de 300 pontos por polegada. Recomenda-se 

a criação de uma única estampa, contendo várias figuras reunidas, numa largura máxima de 

15 centímetros. As legendas devem ser posicionadas acima das figuras. Título de tabelas 

deve estar acima das mesmas.  

Sempre verifique que as figuras e tabelas estejam citadas no texto. Use “Figura”, 

seguido do número da figura, (ambos em negrito) no início da legenda e no texto (Figura 1, 

por exemplo; não abrevie). Se a figura é composta de várias outras menores, inclua “A” e 

“B” para distingui-las, no canto inferior esquerdo de cada, colocando na legenda Fig. 1A, Fig. 

1B e assim por diante. Não abrevie “Tabela” nas legendas. Tabelas são numeradas com 

números arábicos (Tabela 1, por exemplo).  Use fonte 9 na tabela  e  gráficos.  

Para citações de autores no texto, siga os seguintes exemplos: Maia (2015), Polido e 

Mathias (2014) e Olmedo et al. (2013)  ou  (WECKERLIN; FACHOLI, 2015). Nas 

Referências, os autores devem ser citados em ordem alfabética. Todos os autores devem 

ser citados; não use “et al.”, a menos que haja três autores ou mais. Use vírgula e espaço 

antes das iniciais dos nomes dos autores. Citações de páginas encontradas na Internet são 

permitidas e devem seguir o exemplo abaixo (no item “referências”). Usar fonte arial 10 para 

o item referências. 

 

Conclusões 

A conclusão do trabalho poderá ser apresentada em item específico ou no final dos 

Resultados e Discussão. Deverá responder ao objetivo do trabalho explicitado na seção 

Introdução.  

Agradecimentos é um item não obrigatório, onde os autores poderão agradecer as 

instituições e financiamento e fomento, colaboradores, entre outras. 
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