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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

 

NORMAS GERAIS 

Análise dos trabalhos para apresentação e publicação  

1. Podem submeter trabalhos à I Jornada Científica do IFMT Campus Primavera do Leste 

estudantes de ensino médio, graduandos, graduados, pós-graduandos, pós-graduados, 

professores da educação básica e do ensino superior e integrantes de movimentos sociais. 

2. Cada trabalho pode apresentar até 5 (cinco) autores. 

3. A publicação nos anais do evento está condicionada à apresentação do trabalho por, pelo 

menos, um de seus autores.  

4. Adota-se o sistema de avaliação anônima dupla para análise dos trabalhos encaminhados.  

5. Documentos que não estejam de acordo com os critérios e características técnicas exigidos 

pelas publicações, para a seção a que foram submetidos, não terão sua submissão aceita. 

6. O prazo para resposta ao(s) autor(es) do documento submetido é de até 60 dias contados a 

partir da data de recebimento no e-mail indicado. 

7. A instituição e ou qualquer dos organismos editoriais desta publicação não se 

responsabilizam pelas opiniões, ideias e conceitos emitidos nos textos, por serem de inteira 

responsabilidade de seu(s) autor(es). 

8. Para publicação, o(s) autor(es) deverá(ão) assinar Carta de Direitos Autorais, cujo modelo 

será enviado por e-mail, reservando os direitos, inclusive de tradução, ao IFMT. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGO 

Os textos devem ser encaminhados de acordo com os seguintes critérios e características 

técnicas:  

1. Formatação:  

Papel A-4 (29,7 x 21 cm);  

Margens: superior = 3cm, inferior = 2cm, esquerda = 3cm e direita = 2cm;  

Editor de texto: Word for Windows 6.0 ou posterior; 

Caracteres Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de entrelinha 1,5 e texto com 

alinhamento justificado; 

Título com caracteres Times New Roman, tamanho 12, centralizado em maiúsculas e em 

NEGRITO. 



Anais da Jornada Científica do IFMT-PDL 

 

Nome(s) do(s) autor(es) centralizado(s), em maiúsculas, abaixo do título. No caso de mais de 

um autor, um nome por linha, seguindo a ordem decrescente de contribuição para o trabalho. 

No rodapé constarão a titulação máxima e a filiação institucional de cada autor.  

Citações com mais de 3 linhas devem ter parágrafo próprio com fonte 10, entrelinha 1,0 

(simples), com 4cm de recuo com relação à margem esquerda;  

O artigo deverá possuir entre 20 mil e 25 mil caracteres com espaços;  

Quadros, tabelas, gráficos e ilustrações não podem ser coloridos;  

NEGRITO deverá ser utilizado para dar ênfase a termos, frases ou símbolos;  

ITÁLICO deverá ser utilizado apenas para palavras em língua estrangeira;  

ASPAS DUPLAS deverão ser utilizadas para citações diretas e frases de entrevistados;  

ASPAS SIMPLES deverão ser usadas dentro das aspas duplas para isolar material que na 

fonte original estava incluído entre aspas;  

Colocar título no início do trabalho, sem identificação do(s) autor(es). 

Apresentar em página separada: título do trabalho em português e inglês ou espanhol, nome(s) 

completo(s) do(s) autor(es), acompanhado(s) de breve curriculum vitae em que se mencione 

titulação acadêmica, experiência profissional e/ou acadêmica atual, área(s) de interesse em 

pesquisa, instituição(ões) de vinculação, e-mail, telefone. Se mais de um autor, ordenar 

de acordo com a contribuição de cada um ao trabalho; 

Enviar resumo do texto em português e inglês ou espanhol, em que constem objetivo, método, 

resultado e conclusões, bem como de três a cinco palavras-chave separadas por ponto-e-

vírgula, em ambas as línguas, para difusão internacional. O resumo deve ter até 1.000 (um 

mil) caracteres, com espaços.  

Citações deverão ser apresentadas no corpo do texto, incluindo o sobrenome do autor da 

fonte, a data de publicação e o número de página (se for o caso).  

Referências bibliográficas completas do(s) autor(es) citados deverão ser apresentadas em 

ordem alfabética, no final do texto, de acordo com as normas da ABNT NBR6023.  

Notas devem ser colocadas no rodapé. Use-as o menos possível, numerando-as 

sequencialmente no corpo do texto.  

O artigo deverá ser submetido a um corpo de área para aprovação. 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO 

TÍTULO EM MAIÚSCULAS, TIMES NEW ROMAN, CORPO 12, NEGRITO, 

CENTRALIZADO. 

 

NOME COMPLETO DO AUTORˡ 



Anais da Jornada Científica do IFMT-PDL 

 

NOME COMPLETO DO AUTOR² 

NOME COMPLETO DO AUTOR 

NOME COMPLETO DO AUTOR 

NOME COMPLETO DO AUTOR 

 

Resumo:  

Máximo de 250 palavras, com sintéticas informações sobre a temática, objetivos, métodos, 

resultados e conclusões do trabalho. Não deve conter referências bibliográficas. Em Língua 

Portuguesa. A palavra “Resumo”, como acima, deve vir em negrito e à esquerda.  

 

Palavras-Chave: Na mesma linha que esta; mínimo três; máximo cinco; separadas por ponto 

e vírgula.  

 

Introdução:  

Máximo de 1000 (mil) palavras, explanando sinteticamente sobre o problema estudado, sua 

justificativa, revisão de literatura e os objetivos. Vale lembrar que o Resumo Expandido é 

texto acadêmico cujas ideias e significância podem ser compreendidos no menor tempo 

possível, de maneira sendo pré-requisito para aceitação e/ou aprovação de Pôster. Citações 

devem seguir normas da ABNT. Revisão gramatical e Normas da ABNT (para referências 

bibliográficas, citações, notas de rodapé e etc.) são de responsabilidade do (s) autor (es) do 

Resumo Expandido, sendo a Comissão Científica isenta de responsabilidades por erros de 

toda e qualquer natureza nela contidos, inclusive aqueles autorais. As Nomenclaturas devem 

seguir critérios de Códigos Internacionais em cada área, bem como unidades e medidas 

devem seguir Sistema Internacional. Importante lembrar que o Resumo Expandido é texto 

acadêmico cujas ideias e significância podem ser compreendidos no menor tempo possível, de 

maneira sintética, e é pré-requisito à aceitação e/ou aprovação de Pôster.  

 

Metodologia: 

Máximo de 1000 (mil) palavras, contendo dados obtidos e/ou resultados alcançados, 

incluindo-se Tabelas e/ou Figuras, tendo-se por base os constructos teóricos envolvidos. 

Tabelas e Figuras devem ser elaboradas com boa qualidade necessária à sua posterior 

reprodução, enumeradas com algarismos arábicos, sendo que em Tabelas o título deve ficar 

acima da mesma e sem ponto final. Para Figuras o título deve vir abaixo e com ponto final. 

Recomendamos que se evite a redundância, ou seja, apresentar os mesmos explicitados em 

Figuras e/ou Tabelas. 

 

Conclusões: 

Máximo de 300 (trezentas) palavras. Em frases curtas, sem comentários adicionais aos 

Resultados e Discussões, tendo por base os objetivos e os resultados do trabalho. 

 

Agradecimentos:  

Máximo de 50 (cinquenta) palavras. Opcional. Expressão de agradecimento a órgãos 

concessores de bolsas e auxílios, instituições e/ou pessoas que contribuíram para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

Referências Bibliográficas: 

Citar apenas referências mencionadas no Resumo Expandido, em ordem alfabética de 

sobrenome, nome. Se dois autores, separados por ponto e vírgula. Mais do que dois autores, 

usar a expressão et. Al. A ordem dos itens deve – em cada referência – obedecer à NBR 6023 

(2016). Fontes virtuais devem ser registradas à parte, após as fontes impressas. Títulos de 
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Periódicos e Revistas Científicas não devem ser abreviados. No Resumo Expandido, os 

elementos essenciais para Livro são: autor(es), título, subtítulo (se houver), edição, local, 

editora e data de publicação, como segue: 

 

GOMES, L.G.F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998, 137 p. (Coleção 

Antropologia e Ciência Política, 15).  

 

Para incluir Capítulo de Livro:  

 

SANTOS, F.R. dos. “A colonização da terra do Tucujús.” In:________. História do Amapá, 

1º grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. cap. 3, p. 15-24.   

 

 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE PÔSTER 

TÍTULO (E SUBTÍTULO SE HOUVER) CENTRALIZADO (S), EM NEGRITO, 

SEPARADOS ENTRE SI POR DOIS PONTOS; APRESENTADO (S) NA PRIMEIRA 

LINHA DO BANNER COM FONTE MÁXIMA A 70. 

 

Nome completo, titulação máxima, afiliação institucional (Fonte 40) 

Nome completo, titulação máxima, afiliação institucional (Fonte 40) 

Nome completo, titulação máxima, afiliação institucional (Fonte 40) 

Nome completo, titulação máxima, afiliação institucional (Fonte 40) 

Nome completo, titulação máxima, afiliação institucional (Fonte 40) 

 

RESUMO: Após o (s) nome (s) do autor (es), dê dois espaços simples para entrada do 

resumo que deve conter no máximo 100 palavras (ABNT NBR 6028), em texto justificado e 

único parágrafo. O resumo é a síntese dos pontos relevantes do trabalho (tema, problema de 

pesquisa, justificativa, objetivo (s), método, resultado (s) alcançado (s), conclusões e 

recomendações. Fonte próxima a 40. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dê um espaço simples; Mínimo de 3 palavras; Máximo de 5; 

separadas por ponto e vírgula; Fonte próxima a 40. 

 

 

INTRODUÇÃO: Para entrada da Introdução, dê dois espaços simples. Máximo 300 

palavras. Todos os elementos textuais (Introdução, Objetivo, Método, Resultado, Discussão e 

Conclusão) devem estar justificados, espaço simples, fonte próxima a 40. Fazem parte da 

introdução a temática pesquisada, sua contextualização e importância, bem como Figuras e 

Tabelas (gráficos, gravuras, fotografias, mapas, desenhos, fórmulas, esquemas, diagramas, 

organogramas, fluxogramas e etc.). Figuras e Tabelas devem vir centralizadas, o mais 

próxima do texto a que se referem, enquadrando-se nas margens adotadas para o texto, e 

identificadas na sua parte inferior por título de chamada. Toda tabela e/ou figura, quando de 

autoria de terceiros, deve ser referenciada. Fonte próxima a 40. Facultativo o uso de duas 
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colunas textuais. O Pôster deve ser apresentado impresso (lona ou plástico) com Largura de 

0,90 e Altura de 1,20), sendo legível à distância de 1 m. O Pôster será apresentado pelo (s) seu 

(s) autor (es), no dia e hora pré-definidos, devendo o (s) mesmo (s) permanecerem junto (s) ao 

seu trabalho, para que a Banca Examinadora possa fazer a avaliação, e para que possa 

responder às questões levantadas por interessados. É vedada a apresentação feita por terceiros. 

Tempo de exposíção: máximo de três horas. Responsabilidade do (s) autor (es) a retirada do 

Pôster após apresentação.  

 

OBJETIVO: Geral, explanado com máximo de três linhas. 

 

MÉTODO: Máximo de 100 palavras. 

 

RESULTADO: Máximo de 200 palavras. 

 

DISCUSSÃO: Máximo de 100 palavras. 

 

CONCLUSÃO: Máximo de 200 palavras. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Obrigatórias. Seguir ABNT NBR6023. Teóricos 

principais (secundários, se possível). Fonte próxima a 30. 

 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE OFICINA E MINICURSO 

TÍTULO EM LETRA MAIÚSCULA, FONTE TIMES NEW ROMAN, TAMANHO 12, 

ESPAÇO ENTRELINHAS 1 CM, EM NEGRITO, CENTRALIZADO 

NOME DO AUTOR
1
 

NOME DO AUTOR
2
 

NOME DO AUTOR
3
 

NOME DO AUTOR
4
 

NOME DO AUTOR
5
 

 

Usar fonte Times New Roman, tamanho 12, letra maiúscula, espaçamento simples, 

centralizado. 

 

Área Temática: 

Oficina ou Minicurso: 

Duração: - Oficina de 2 ou 4 horas; Minicurso 4, 8, 12 ou 16 horas 

Número de Participantes:  

 

Resumo: Usar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, alinhamento 

justificado. O resumo não deve conter: parágrafos com recuos, espaçamentos ou tabulações, 

                                                
1 Instituição, e-mail. 
2 Instituição, e-mail. 
3 Instituição, e-mail. 
4
 Instituição, e-mail. 

5 Instituição, e-mail. 
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tabelas, gráficos, imagens de qualquer gênero ou fotos. O resumo deve contemplar a 

justificativa da oficina ou do minicurso, o(s) objetivo(s) e a metodologia. A oficina é um 

espaço onde são oferecidas atividades práticas que proporcionam novos conhecimentos e 

vivências, demonstrando como a teoria pode ser aplicada com facilidade na prática. O 

minicurso é um espaço em que são oferecidas atividades de caráter mais teórico, cujo 

propósito é dar a estrutura básica ou a introdução para técnicas e/ou novos conhecimentos.  

Atenção: O resumo deve conter entre 300 e 400 palavras. 

Palavras-chave: de três a cinco palavras separadas por pontoe vírgula 

Referências 

As referências devem constar ao final do texto observando as normas da ABNT – NBR6023,  

as obras citadas, por ordem alfabética de sobrenome do autor. Usar fonte Times New Roman 

tamanho 12, texto alinhado à esquerda, espaçamento simples para cada referência, separando 

as diferentes referências por um espaço. Exemplo: 

 

BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. Parâmetros curriculares nacionais: 

Matemática. Brasília: SEF, 1996 

VADIGA, Carlos. Etnomatemática. Revista Nova Escola. São Paulo, n. 68, p. 15, ago. 1993.  

 

 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE CONFERÊNCIA, PALESTRA E MESA-

REDONDA 

CONFERÊNCIA: trata-se de uma preleção pública sobre determinado assunto técnico, 

artístico, científico ou literário. O conferencista expõe um tema previamente escolhido por um 

tempo determinado, e em seguida responde às perguntas formuladas por escrito pelo auditório 

e dirigidas à mesa.  

Cada conferência terá duração de 2 horas. 

 

MESA-REDONDA: é preparada e conduzida por um coordenador, que pode ser denominado 

presidente e funciona como elemento moderador, orientando a discussão para que ela se 

mantenha em torno do tema principal. Os participantes geralmente são especialistas que 

apresentam seus pontos de vista sobre o tema, com tempo-limite para a exposição. Após as 

exposições, os participantes são levados a debater entre si os vários pontos de suas teses, 

podendo haver a participação dos presentes na forma de perguntas.  

a) As mesas-redondas serão compostas por até 4 professores e/ou demais profissionais; 

b) Cada debatedor terá 20 minutos para expor suas ideias e 5 minutos para responder cada 

questionamento da plateia.  

 

PALESTRA: conversa, apresentação de ideias ou conceitos sobre determinado assunto. 
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a) Para apresentação dos trabalhos serão disponibilizados os seguintes recursos audiovisuais: 

retroprojetor, projetor de slides ou projetor multimídia completo, que deverão ser solicitados 

antecipadamente e em campo específico;  

b) Cada apresentador terá 45 minutos (30 para apresentar o seu trabalho e 15 para perguntas e 

respostas). 

 


