NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Condições:
Serão consideradas pelo Comitê Científico aqueles trabalhos completos e pôsteres
que se pautarem pelas normas de formatação e que cumprirem as seguintes
condições gerais:
- Cada autor poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos, sendo 1 (um) como autor
principal e 1 (um) em coautoria.
- Cada trabalho só pode ter no máximo 1 autor e 4 coautores (incluindo orientador,
se for o caso).
- O autor deve obrigatoriamente pagar a taxa de inscrição antes da submissão do
trabalho.
- Não haverá devolução da taxa de inscrição caso o trabalho não seja aprovado.
- Os trabalhos propostos deverão indicar o eixo temático a que se vinculam.
- Não será possível corrigir ou modificar os textos depois da aceitação pelo Comitê
Científico.
- Somente poderão integrar a programação oficial, receber o correspondente
Certificado e ter direito à publicação do texto nos anais do evento, os autores que
preencherem estas condições.
- Os conteúdos dos trabalhos apresentados são de exclusiva responsabilidade dos
autores.

Condições para submissão
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As
submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos
autores.

1 - Diagramação geral dos trabalhos
A submissão de propostas para comunicações requer a apresentação do texto
completo da obra. As comunicações podem incluir relatórios de pesquisas e
trabalhos acadêmicos.
O texto completo do trabalho deve ser enviado somente pelo sistema on-line, em

formato pdf, seguindo o modelo padrão de submissão. A não obediência a esta regra
implicará na recusa ou na não apreciação do trabalho.
O trabalho deve seguir o seguinte formato: margens superior e esquerda 3 cm,
margens inferior e direita 2 cm, entrelinhas 1,5, fonte Times New Roman tamanho
12, com exceção das ilustrações, tabelas, notas e citações diretas em recuo, cujas
fontes devem apresentar tamanho 11, entradas de parágrafo 1,25 a partir da
margem, e alinhamento justificado. As páginas deverão estar numeradas na parte
inferior direita.
O título do trabalho deve estar em letra maiúscula e em negrito, com alinhamento
centralizado. Os nomes dos autores devem aparecer logo abaixo do título do
trabalho, aos uma linha em branco, alinhados à direita e acompanhados pela
identificação da instituição, pelo correio eletrônico dos autores e a informação de
financiamento obtido, quando for o caso. Em seguida deve ser indicado o eixo
temático a que o trabalho se vincula e a categoria (Comunicação oral, pôster ou
relato de experiência). Logo abaixo deve estar o resumo apresentado em um único
parágrafo, espaço simples, sem notas nem referências bibliográficas, com uma
extensão máxima de 1500 caracteres, incluindo neles os espaços entre palavras.
Finalmente, antes do texto completo do trabalho, devem estar três ou quatro
palavras-chave.
Os trabalhos devem ser apresentados em forma final de artigo para sua publicação,
com a introdução do problema, desenvolvimento, conclusões e referências,
observando as normas da ABNT para a publicação de trabalhos científicos. O texto
completo, incluídas as notas de rodapé, referências, quadros e tabelas, deve ter uma
extensão entre 25.000 e 35.000 caracteres, incluindo os espaços entre palavras.
Trabalhos que não atendam às regras especificadas nas normas de submissão serão
automaticamente excluídos.
2 - Avaliação dos trabalhos
Todos os trabalhos submetidos serão verificados pelo Comitê Científico quanto ao
formato, exigindo-se a obediência às orientações estabelecidas. Os trabalhos
submetidos serão avaliados por pareceristas ad hoc do Eixo Temático correspondente.

O julgamento dos trabalhos obedecerá aos seguintes critérios:
-

Adequação do conteúdo ao eixo temático proposto;
Atendimentos às normas técnicas de padronização do texto completo e do resumo;
Clareza na formulação e no desenvolvimento do tema;
Consistência e rigor no tratamento teórico e metodológico;
Correção da linguagem e citação das referências;
Cumprimento das condições de submissão.

3 - Resultado da avaliação e publicação dos trabalhos
O parecer dos membros do Comitê Científico é conclusivo e, como tal, não estará sujeito
à revisão. Desse modo, reitera-se a importância da qualidade dos trabalhos e da estrita
observância das condições de submissão, normas de formatação e critérios de avaliação.
O resultado da avaliação dos trabalhos será divulgado no dia previsto no calendário
disponibilizado na página inicial deste portal.
Os trabalhos que forem aceitos pelo Comitê Científico, e cujos autores cumprirem todas
as condições de inscrição no evento, serão publicados na revista do evento. A
apresentação dos trabalhos dar-se-á na modalidade oral, com tempo de 15 a 20
minutos, seguido de discussão no final das apresentações.
Os artigos submetidos, só serão analisados se estiverem cadastrados no COMINE pelo
menos um autor até o dia 02 de outubro de 2017, com o pagamento da inscrição.
Política de Privacidade
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os
serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras
finalidades ou a terceiros.

P a ra m a i s i n fo r m a çõ e s s o b r e S u b m i s s ã o d e Tra b a l h o s
acesse o site: www.unipam.edu.br/comine

