
Universidade do Estado do Pará 

Centro de Ciências e Planetário do Pará 

 

III ENCONTRO DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS NA AMAZÔNIA. 

PERÍODO DO EVENTO: 28 E 29 DE Novembro de 2019 

INSCRIÇÕES: 15/09 à 08/11.  

As Inscrições serão realizadas no CENTRO DE CIÊNCIAS E 

PLANETÁRIO DO PARÁ – CCPP. VAGAS LIMITADAS. 

Local: Rodovia Augusto Montenegro Km 03, Mangueirão – 

Belém – Pará. 

SUBMISSÃO DE RESUMOS: 15/09 à 15/10 

ENVIO DE RESUMOS: ehceca@gmail.com 

VALORES: Estudantes: 20,00 

Estudantes de Pós-Graduação: 25,00 

Profissionais: 30,00 

Informações pelo Site: HTTPS//paginas.uepa.br/planetário/ 

Fone: 3216-6303 

 

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE RESUMOS PARA O III 

ENCONTRO DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS NA AMAZÔNIA. 

  

Inserir o título: letra Arial 14. O título deve ser claro e conciso 

(não ultrapassar duas linhas e utilizar parágrafo único, não 

teclar “enter” no título).  



Inserir o nome dos autores, separados por vírgula (letra Arial 10). Escrever por extenso o 

primeiro nome e o sobrenome, podendo abreviar os nomes do meio (ex: Adriano D. 

Andricopulo). Não abreviar o primeiro nome. Após o nome, indicar com o número 

sobrescrito, a Instituição dos respectivos autores (ex: 1Universidade do Estado do Pará), 

e, entre parênteses, a categoria a qual pertencem: Pesquisador (PQ), Prof. de ensino 

fundamental/médio (FM), Pós-graduando (PG),Estudante de graduação (IC) e Técnico de 

nível médio (TM).  

Indicar o autor de correspondência (geralmente o orientador) com um asterisco, de 

forma análoga a artigos. Indicar o e-mail do autor de correspondência. 

Indicar o autor que fez submissão do trabalho (geralmente aluno de pós-graduação, pós-

doc ou IC) sublinhando o nome. 

 

Inserir aqui o(s) endereço(s) (letra Arial 9, em itálico). 

 

Palavras Chave: Inserir aqui as palavras chave (letra Arial 9, em itálico), separadas por vírgula (máximo 

de 6 palavras até 30 caracteres). 

Resumo (300 palavras) 

Colocar o título em português. Inserir a seguir um abstract em português, o qual deve 

resumir o conteúdo do trabalho de forma concisa e capturar a atenção de um público 

amplo em 300 palavras sem considerar o título. 

 

Normas para Apresentação de Pôsteres 

O Pôster deverá atender os seguintes padrões: 
      - Título centralizado, Arial 66, negrito; 
      - Nome dos autores centralizado, Arial 46; 
      - Nome do evento, Arial 34, negrito; 
      - Local e data do evento, Arial 34, negrito; 
      - O restante do pôster em Arial de no mínimo 32; 
      - As dimensões do pôster são 90 cm (largura) X 100 cm (altura). 
      - O pôster pode ser produzido em lona com "cordinha" para pendurar ou em 
papel. 

      - Para a testeira do pôster pode ser utilizada a faixa superior do site onde 
constam o nome e data do evento. 

 


