
 

 
NORMAS GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

1. O evento oferece duas possibilidades de envio de trabalhos: pôster e comunicação 
oral.  
 

2. Cada proponente poderá inscrever-se com até dois trabalhos, desde que sejam em 
diferentes GTs. Caso o autor envie os dois artigos para o mesmo GT, ambos 
serão desconsiderados.  
2.1 Serão admitidos artigos com até 02 (dois) autores.  
2.2 Para a modalidade comunicação oral serão aceitos apenas os artigos cujos 
autores possuam titulação de especialista, mestre, mestrando, doutor ou doutorando. 
Os alunos de graduação poderão participar exclusivamente na modalidade 
pôster, inclusive se dividir a autoria com o respectivo professor orientador. 
 

3. O encaminhamento dos trabalhos deverá atender às seguintes condições:  
a) ficha de inscrição devidamente preenchida;  
b) emissão e pagamento do boleto bancário emitido no próprio site do evento;  
d) texto inédito devidamente revisado, apresentado no prazo e estruturado de acordo 
com a modalidade escolhida.  
 

4. A inscrição paga dá direito à participação no evento e à submissão de até dois 
trabalhos.  
 

5. As propostas de trabalhos devem ser submetidas em formato PDF através do site 
do evento até o dia 31 de julho de 2016, sendo uma COM identificação de autoria 
e outra SEM essa identificação.  
 

6. A relação dos trabalhos aprovados será divulgada no site no dia 05 de setembro 
de 2016.  
 

7. Na modalidade “poster”, os resumos de trabalhos deverão conter entre 400 e 500 
palavras, com a seguinte estrutura: Título – Introdução – Objetivos – Metodologia – 
Resultados – Conclusão – Palavras-chave (de 3 a 5).  
Em seguida, indicam-se as Referências utilizadas. 
 



 

8. Na modalidade “comunicação oral”, os trabalhos completos deverão obedecer as 
seguintes regras:  
 

a) conter de 12 a 15 páginas, laudas no formato word (A4, posição vertical; Fonte: 
Times New Roman; Corpo: 12; Alinhamento: Justificado, sem separação de sílabas; 
Entre linhas: Espaçamento um e meio; Parágrafo: 1,5 cm; Margem: superior e 
esquerda - 3 cm; Inferior e direito - 2 cm);  

b) as citações devem obedecer às normas da ABNT;  

c) ser inédito;  
d) conter resumo na língua portuguesa e estrangeira (serão admitidas inglês, francês, 
italiano e espanhol), com, no mínimo, 100 palavras;  
e) conter de 3 a 5 palavras-chave na língua portuguesa e estrangeira;  
f) conter introdução, desenvolvimento, conclusão e referências.  
 

9. Serão selecionados para apresentação oral, e por Grupo de Trabalho(GT), somente 
os 25 (vinte e cinco) melhores trabalhos, sem excluir os demais aprovados pelo 
Comitê Científico da publicação nos Anais do evento.  
9.1 Eventualmente havendo em determinada linha de pesquisa/Grupo de Trabalho 
artigos que se destacam pela alta qualidade e pela demanda de debate, devidamente 
comprovada através da avaliação e, sendo pertinente, poderá ocorrer subdivisão dos 
GTs. 
 

10. Somente será permitida a apresentação de trabalhos pelos autores. Em caso de 
coautoria, far-se-á suficiente a presença de pelo menos um deles no momento da 
exposição. 

 

11. Não serão disponibilizados recursos audiovisuais para a apresentação dos artigos. 

 

12. Os artigos submetidos ao IV SEMIDI serão avaliados por professores doutores das 

mais diversas IES do Brasil e que comporão o Comitê Científico. 

 

13. A submissão do artigo não garante a concessão da interposição de recurso para 

contrariar a decisão emanada do Comitê de Avaliação. 


