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NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

NA VII SEMANA ACADÊMICA 

 

A Comissão do Técnico-Científica da VII Semana Acadêmica, do Campus VIII-Marabá, da 

Universidade do Estado do Pará, torna pública as Normas para Elaboração e Apresentação de 

Trabalhos, conforme a programação do evento. 

 

1. Somente podem ser aceitos para apresentação na VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 

trabalhos de pesquisa inédita, na condição de exposição de experiência, pesquisa em andamento e 

concluída. Não serão aceitos trabalhos cujos resultados já tenham sido publicados ou apresentados em 

outros eventos científicos. A submissão será através do e-mail: 

uepamaraba.semanaacademica@gmail.com  

2. Os trabalhos devem ser redigidos de forma clara, de maneira a facilitar a avaliação de seu conteúdo e 

mérito científico. Aqueles cujos resultados não possam ser divulgados de maneira clara e objetiva, por 

questões de proteção da propriedade intelectual, não serão aceitos. Esses trabalhos devem ser 

submetidos assim que a informação completa puder ser divulgada. 

3. Os textos devem ser escrito em Word for Windows, fonte Times New Roman, ter (incluindo figuras e 

tabelas) entre 06 e 10 laudas, inclusive com referências, em tamanho A4, fonte 12, em espaço 1,5 cm. 

4. O título deve ser escrito em negrito, em caixa-alta, fonte 14, centralizado. Deve ser claro e conciso 

(não ultrapassar duas linhas e utilizar parágrafo único), se houver subtítulo, ele deve ser apostado logo 

após os dois pontos, ser escrito em letra minúscula, sem negrito. 

5. O (s) nome (s) do autor (es), logo abaixo do título, deve ser grafado do lado direito, fonte 12, sem 

itálico. Em nota de rodapé deve ser colocada a identificação (titulação/formação, vínculo institucional). 

6. As notas de rodapé, quando necessárias devem ser em fonte 10 e não devem passar de 3 linhas. 

7. As citações diretas até 3 linhas devem ser no corpo do texto, sem recuo, entre aspas, sem itálico ou 

negrito. 

8. As citações diretas acima de 3 linhas devem conter recuo de 4cm a partir da margem esquerda (sem 

recuo na margem direita), com fonte 10, espaço simples, sem aspas. 

9. Qualquer citação (direta ou indireta) deve ser no sistema AUTOR-DATA, Exemplo: (CAMPOS, 

2003, p.123, este último, opcional em acordo a NBR ABNT 14.724:2011). 

10. Quando houver no corpo do texto “título de livro” e/ou “palavras estrangeiras”, os mesmo devem 

estar em itálico. 

11. Os textos devem conter e especificar: Introdução e Considerações Finais. A argumentação deve ser 

dividida em subtítulos, conforme item 4. 

12. Colocar no final as Referências segundo as normas da ABNT e devem ser relacionadas somente às 

que constarem do corpo do texto.  As referências devem ser colocadas em ordem alfabética, iniciada 
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pelo sobrenome(s) do(s) autor(es) em letra maiúscula seguido de vírgula e prenomes (por extenso). O 

título principal em itálico, com a primeira letra (do título) em maiúscula. Exemplos de Referências: 

 

LIVROS: 

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial/Teatro das sombras: a 

política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
 

JORNAIS: 

ALMEIDA, Pedro de. A violência urbana em São Paulo. Folha de São Paulo, 04 de dezembro de 1999. 
Opinião, 1º Caderno. São Paulo, 1999, p. 4. 

 

INTERNET: 

CASTRO, Evandro. A cultura popular em Salvador [online]. Disponível: 

http://www.josuedecastro.com.br/port/desenv.html.  Acesso em: 04 mar. 2010. 

 

TESES E DISSERTAÇÕES 

LOPES, Gilmar. A educação na era pós-moderna. 2000. 250 p. Tese (Doutorado em Educação), 

Universidade Federal de São Carlos. São Carlos. 

_____________. A pedagogia de Piaget. 1995. 150 p. Dissertação (Mestrado em Educação), 

Universidade Federal de São Carlos. São Carlos. 

 

REVISTAS CIENTÍFICAS 

CASTRO, Augusto de. O direito da mulher na era moderna. Ciência e Saúde. Salvador, v. 11, n. 1, pp. 

71-80, jan./jun. 1999. 

 

13. Apresentação dos trabalhos na modalidade de Pôster será em um ambiente de ampla circulação 

dos participantes, e os autores e coautores assumirão toda a responsabilidade de fixação e remoção após 

a exposição.  

14. A formatação do Pôster deve ter: 

a) – Título em negrito em caixa alta e centralizado.  

b) – Nome do autor e/ou coautores completos (e por extenso). 

c) – Identificação da Instituição, do Centro e do Curso. 

d) – Uma breve introdução, a metodologia, os resultados da pesquisa, a conclusão e as referências das 

obras citadas.  

e) – Quanto às dimensões deverá ter 80 cm de largura e 120 cm altura.  

f) – Lembramos que o Pôster deve ser um resumo ilustrado do seu trabalho. Tente ser efetivo na 

disposição visual dos dados.  

g) – Antecedência mínima de 15 (quinze) minutos para fixar o pôster no local de apresentação. 

h) – No mínimo a presença de 01 (um) autor para apresentação do trabalho. 

http://www.josuedecastro.com.br/port/desenv.html
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15. Os trabalhos na modalidade de Comunicação Oral serão apresentados em sala conforme as áreas 

e subáreas, com tempo de apresentação de 15 (quinze) minutos, sendo 10 (dez) minutos para a 

exposição e 05 (cinco) minutos para arguição e discussão do Trabalho, e estará disponível computador 

e projetor de imagem (data show). 

16. Somente os trabalhos apresentados receberão certificados. 

17. Os autores deverão seguir o cronograma previsto no Edital de Convocação. 

18. Os trabalhos serão apresentados conforme a divulgação da programação. 

19. Os casos omissos serão julgados pela Comissão do Técnico-Científica da VII Semana Acadêmica, 

do Campus VIII-Marabá, da Universidade do Estado do Pará. 

 

 

 

Profa. Dra. Danielle R. Monteiro Costa 

Coordenadora do Campus VIII-Marabá 

 

 

 

Prof. Dr. Airton dos Reis Pereira 

Coordenador do Comitê Técnico-Científico 

 

(Nota: O original deste documento assinado pelas Coordenações, do Campus e Comitê Técnico-Científico encontra-se à 

disposição dos interessados no arquivo do Campus VIII-Marabá, da Universidade do Estado do Pará). 

 


