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INFORMAÇÕES GERAIS

1. O resumo deverá ter até duas páginas, incluindo as referências, cujas instruções encontram-se no
anexo. Os autores terão a opção de fazer o resumo expandido de até oito páginas após o evento para
posterior publicação em edição especial da Revista Eletrônica Gestão e Meio Ambiente da UERR -
REMGADS (Qualis B4).
2.  O  resumo  simples  (Anexo  A)  e  a  inscrição  (Anexo  B)  devem ser  enviados  para  o  e-mail
viiimostracademica@yahoo.com deverá ser feito no período de 01 a 07/11/18. Após essa data não
serão aceitos outros trabalhos. 
3. Cada inscrição dará direito à apresentação de um trabalho por autor. Isso não impede que esse
autor seja coautor em outros trabalhos.
4. O apresentador do trabalho deverá estar inscrito no evento. 
5. Após o recebimento, os trabalhos serão analisados pela Comissão Científica e orientadores. O
resultado será comunicado aos autores via e-mail, no período de 08 a 10/11/18.
6.  Só  serão  aceitos  os  trabalhos  que  apresentarem objetivos  claramente  definidos;  metodologia
pertinente  ao  desenvolvimento  do  trabalho;  resultados  apresentados  com  clareza  e  conclusões
inerentes ao mesmo. 
7.  Serão  aceitos  trabalhos  detentores  apenas  de  resultados  totais  ou  parciais;  não serão aceitos
projetos de trabalhos, ou seja, trabalhos ainda não iniciados.
8.  Os  trabalhos  avaliados  e  aceitos  pela  Comissão  Científica  e  respectivos  orientadores  serão
apresentados no formato de comunicação oral de até 10 minutos e sem data show, ou no formato de
pôster de acordo com o Anexo D (custos por conta dos autores). Os apresentadores podem usar o
sistema de fichários ou levar seus computadores pessoais para auxiliar. 
9. Resumos fora do padrão estabelecido no Anexo A, não serão aceitos. 
10.  Os  resumos  simples  aceitos  e  marcados  pelos  autores  com  intensão  de  publicação  na
REMGADS,  sob  a  forma  de  resumo  expandido,  deverão  ser  colocados  nas  normas  da  revista
(Anexo C), corrigidos pelo orientador e enviados para o e-mail da VIII Mostra até o dia 15/12/18. A
publicação dos artigos ocorrerá possivelmente no primeiro semestre de 2019.
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ANEXO A - RESUMO SIMPLES

TÍTULO NA LÍNGUA ORIGINAL TIMES 12 NEGRITO E CAIXA ALTA (E SUBTÍTULO,
SE HOUVER, SEM NEGRITO) 

Nome completo do autor 11; Nome completo do autor 22; Nome completo do autor 33; e assim por diante (Times 10)
centralizado

RESUMO: Times  12,  sem parágrafo,  espaçamento  simples  entre  linhas.  Texto  justificado  em
ambos os lados. Os textos devem ser apresentados de forma resumida com extensão de até 02
(duas)  laudas  em Times  12,  com margem (direita,  esquerda,  superior  e  inferior)  de  3  cm,  em
formato A-4 (210x297mm), parágrafo tradicional (sem pular espaço entre um e outro) de 1,25 cm,
espaçamento de 1,0 cm entre linhas. Texto justificado em ambos os lados e enviados para o e-mail:
viiimostracademica@yahoo.com. 
PALAVRAS-CHAVE: minúsculas e separadas por vírgula, no máximo três.

Gostaria de transformar esse resumo em expandido para posterior publicação na REMGADS? ( ) sim; ( ) não.

MATERIAL E MÉTODOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

AGRADECIMENTOS - Times 10, espaçamento simples

REFERÊNCIAS
Times 10, espaçamento simples, sem pular espaço entre as referências, texto justificado em ambos os lados.

1 Endereço da instituição a que pertence e o endereço postal e eletrônico (Times 10)
2 idem
3 idem
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ANEXO B – Ficha de inscrição para a participação e submissão de resumo

1.
Nome Completo: 

CPF: 

Instituição/Empresa:

Formação escolar: ( ) Fundamental; ( ) Médio; ( ) Superior; (  ) Outro: 

Endereço:

Bairro: Cidade: UF: CEP:

Telefone: Celular: e-mail:

Formato: 
( ) Resumo simples
( ) Resumo completo 

Título do trabalho:

Apresentação:
( ) Oral; ( )  Pôster
Autores

Formato: 
( ) Resumo simples
( ) Resumo completo 

Título do trabalho: 

Apresentação:
( ) Oral; ( )  Pôster
Autores

Número de trabalhos  (                  ) autor principal; (                 ) co-autor.
Data

Publicação na 
REMGADS

Fará o resumo expandido posteriormente? ( ) sim; ( ) não

Obs: É permitido o envio de dois trabalhos por participante (autor principal) inscrito e para a coautoria não há
restrições.



ANEXO C - RESUMO EXPANDIDO (MODELO REMGADS)

TÍTULO NA LÍNGUA ORIGINAL TIMES 12 NEGRITO E CAIXA ALTA (E SUBTÍTULO,

SE HOUVER, SEM NEGRITO) 

TÍTULO TRADUZIDO PARA UMA OUTRA LÍNGUA (INGLÊS, ESPANHOL OU

PORTUGUÊS)

Nome completo do autor 14

Nome completo do autor 25

Nome completo do autor 36

E assim por diante

RESUMO: Times  12,  sem parágrafo,  espaçamento  simples  entre  linhas.  Texto  justificado  em
ambos os lados.
PALAVRAS-CHAVE: minúsculas e separadas por vírgula, no máximo três.

ABSTRACT (se a língua escolhida for o inglês): Times 12, sem parágrafo, espaçamento simples
entre linhas. O resumo pode ser em inglês ou espanhol ou português (Portugal). Texto justificado
em ambos os lados.
KEYWORDS: minúsculas e separadas por vírgula

INTRODUÇÃO

Os textos devem ser apresentados com extensão de até 08 laudas, com margem (direita,

esquerda, superior e inferior) de 3 cm, em formato A-4 (210x297mm), e enviados para o e-mail:

viiimostracademica@yahoo.com. 

O período de inscrição ocorrerá de 01 a 07/11/18, mediante o envio da ficha de inscrição e

do resumo no e-mail do evento. O evento ocorrerá de 12 a 14/11/18, acompanhe as informações no

site da UERR: https://www.uerr.edu.br/

Os textos devem ser compostos em Word para Windows, utilizando-se a fonte Times New

Roman, tamanho 12.

Parágrafo tradicional (sem pular espaço entre um e outro) de 1,25 cm, espaçamento de 1,5

cm entre linhas. Texto justificado em ambos os lados.

4 Endereço da instituição a que pertence e o endereço postal e eletrônico (Times 10)
Pular um espaço simples entre os endereços

5 idem

6 idem
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As  referências  deverão  ser  indicadas  de  acordo  com  a  ABNT  (NBR  6023),  ou  seja,

(SOBRENOME, ano).

Para citações consulte a NBR 10520 e referências a NBR 6023. A estrutura do texto deve ser

dividida  em partes  não  numeradas,  podendo ter  subtítulos  em  times  12,  negrito,  primeira  letra

maiúscula e demais minúsculas. 

Para facilitar a digitação e visualização de possíveis erros, utilize o mostrador de marcas de

parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos, que se encontra na barra de ferramentas com

indicada pelo símbolo ¶. O resumo simples deve ser enviado no período de 01 a 07/11/18 para o e-

mail:  viiimostracademica@yahoo.com.  O resultado será comunicado  aos  autores  via  e-mail,  no

período de  08  a  10/11/18,  sendo que  os  autores  deverão  corrigir  seus  trabalhos  para  posterior

apresentação oral ou no formato de poster. 

Os resumos aceitos e marcados pelos autores com intensão de publicação na REMGADS

sob  a  forma  de  resumo  expandido,  deverão  ser  colocados  nas  normas  da  revista  (Anexo  C),

corrigidos pelo orientador e enviados para o e-mail da VIII Mostra até o dia 15/12/18. A publicação

dos artigos ocorrerá possivelmente no primeiro semestre de 2019.

MATERIAL E MÉTODOS

Aqui os autores indicarão a metodologia utilizada; teorias; técnicas, colocando as respectivas

referências. 

Parágrafo tradicional (sem pular espaço entre um e outro) de 1,25 cm, espaçamento de 1,5

cm entre linhas. Texto justificado em ambos os lados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Parágrafo tradicional (sem pular espaço entre um e outro) de 1,25 cm, espaçamento de 1,5

cm entre linhas. Texto justificado em ambos os lados.

Para a inserção correta  de tabelas,  quadros,  gráficos,  figuras,  fotos,  utilize as normas  da

Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.

As ilustrações (figuras, tabelas, desenhos, gráficos, fotografias etc.) devem ser colocadas no

texto e devem seguir as normas da ABNT para citação. Os autores devem cuidar para manter a ética

e  o  bom senso  em  relação  às  fotos  inseridas  no  texto.  O  arquivo  final  do  resumo  não  deve

ultrapassar 1 Mb.

CONCLUSÃO
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Parágrafo tradicional (sem pular espaço entre um e outro) de 1,25 cm, espaçamento de 1,5

cm entre linhas. Texto justificado em ambos os lados.

Sem indicar referências. Os autores devem concluir em cima dos objetivos propostos.

AGRADECIMENTOS:  Breve,  indicando  apoio  financeiro  e  instituições  parceiras  que

contribuíram para o trabalho.

REFERÊNCIAS

Ordem alfabética; sem parágrafo. NBR 6023.

Pule um espaço entre uma referência e outra. 

Texto justificado em ambos os lados.



ANEXO D - NORMAS PARA O PÔSTER

O pôster deve ser apresentado em forma de banner (lona ou papel), no tamanho

padrão de 90 cm x 120 cm, contendo os seguintes itens básicos:

 TÍTULO DO EVENTO 

 TÍTULO DO TRABALHO

 AUTORES:  nome  completo  e  identificação  com  instituição  de  vinculação.  O  autor

responsável pela apresentação do trabalho deverá ter na frente do seu nome um asterisco

e endereço de e-mail. 

 INTRODUÇÃO

 PALAVRAS CHAVE

 OBJETIVOS

 MATERIAIS E MÉTODOS

 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 CONCLUSÃO

 AGRADECIMENTOS

 REFERÊNCIAS


