
SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES: 
 
Público alvo: alunos do ensino médio, graduação, pós-graduação, professores, 
pesquisadores e profissionais das áreas de ensino de ciências, física, 
matemática e química. 
 

Número de trabalhos por autores/coautores: cada inscrito poderá participar 
como autor/coautor em até 5 trabalhos. Os autores/coautores devem realizar 
inscrição no evento para que os trabalhos possam constar na seleta dos 
trabalhos. 
 
Regras para resumo estendido: Submissão com no máximo 4 autores, 
contendo afiliação, titulação, com e-mail. Todo digitado em português, em 
formato Word, fonte Times New Roman, em tamanho 12, conter no mínimo 3 e 
no máximo 5 páginas. Organização do texto: estrutura livre devendo o corpo do 
texto contemplar introdução, desenvolvimento considerações finais, seguido das 
referências às fontes utilizadas. O alinhamento do corpo do texto deve ser 
justificado, sem indentação. 
Formatação: 

Tamanho da página - A4 (210x297mm) 

Margens - Esquerda e direita: 3 cm, Superior e inferior: 2,0 cm 

Legendas de imagens, cabeçalhos de tabelas ou quadros - Alinhados ao centro 

Título – centralizado em letras maiúsculas, em negrito (preferencialmente ocupar 

apenas numa linha 

Autores – justificado à direita, em itálico 

Resumo – escrito em espaçamento simples, num único parágrafo 

justificado, conter entre 900 a 1300 caracteres (com espaço).  

Palavras-chaves: 4 palavras-chaves separadas por pontos e antecedidas do 

respectivo indicador (Palavras-chave escrito em negrito). 

Corpo do texto – justificado, espaçamento entrelinhas 1,5 

Títulos de seção (Introdução, Metodologia, ... Referência) – sem numeração, 

texto justificado, em letras maiúsculas, em negrito, espaçamento 10 pt antes e 

depois 

Referências - alinhadas à esquerda 

Citações e referências - de acordo com as normas da ABNT 

Agradecimentos - se houver, devem ser incluídos após as referências 

  

Declaração de responsabilidade autoral 
• Todos os autores declaram sob compromisso de honra a legítima autoria dos 

textos apresentados, sujeitando-os a mecanismos de detecção de plágio o 
que, quando detectado implica a imediata rejeição dos trabalhos. 

• Cada texto deverá indicar um autor correspondente (identificado com 
contatos eletrônicos e postais apenas após aceitação dos trabalhos pela 
Comissão Científica). 

 


