DIRETRIZES PARA AUTORES FEPEG 2018
1) Regras gerais:
 A submissão dos trabalhos deverá ser realizada, exclusivamente, via sistema eletrônico.
 Cada inscrição dá direito ao certificado de participação no evento (40 horas), duas
submissões de resumo como autor (certificado para cada resumo submetido/aprovado),
acesso as palestras do evento.
 O trabalho submetido só será avaliado após o pagamento da inscrição do autor que o
submeteu.
 O coautor não é obrigado a se inscrever no evento. Porém, não fará jus ao certificado
de participação.
 O pagamento das inscrições deverá ser feito pelo PagSeguro, na plataforma online do
evento, não sendo enviado cobranças via Correios.
2) Número máximo de trabalhos por autor:






Cada inscrição dá direito a duas submissões de resumo como Autor.
Uma mesma pessoa poderá ser coautora de diversos trabalhos.
Cada resumo poderá ter até 7 (sete) autores (1 autor e 6 coautores), o primeiro nome
será do responsável pela submissão o trabalho.
A partir da 3ª submissão como “autor” será cobrado R$ 10,00 reais por trabalho.
Cada autor poderá submeter até 2 (dois) resumos diferentes em cada uma das
categorias (Ensino, Pesquisa e Extensão), para serem avaliados pela Comissão
Organizadora.

3) Submissão de trabalhos:
 Após a submissão do trabalho, alterações poderão ser feitas, até o momento da
avaliação.
 No momento de submissão dos trabalhos, os autores deverão escolher: 1- Modelo de
Resumo: Simples ou Expandido. 2 – Modalidade do Resumo: Ensino, Pesquisa ou
Extensão. 3 - Área de Conhecimento do Resumo.
 Um mesmo trabalho não poderá ser inscrito no formato simples e expandido, sob pena
de indeferimento de ambos.
 Um mesmo trabalho não poderá ser inscrito em mais de uma modalidade (Ensino,
Pesquisa ou Extensão), sob pena de indeferimento.
 No momento da submissão dos trabalhos, o autor deverá definir em qual modalidade
enquadra-se o resumo: Ensino, Pesquisa ou Extensão.
 Cada uma das modalidades ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO possuem normas
próprias.
 Verificar o modelo de resumo simples/expandido de acordo com a modalidade
(Ensino, Pesquisa ou Extensão) escolhida no site do FEPEG.
 Os nomes dos autores não deverão aparecer no corpo do resumo para garantir o
anonimato no processo de avaliação.
 A Comissão Organizadora pode aceitar, ou não, o trabalho enviado, em caráter
irrevogável. Os trabalhos avaliados não serão devolvidos para correção, nem caberá
recurso contra a decisão da Comissão Avaliadora.
 Todas as informações contidas nos trabalhos são de inteira responsabilidade dos autores
e coautores.

4) Formas de Apresentação de Trabalhos
 Os trabalhos aprovados serão expostos na forma de pôster, em data e horário a ser
determinado e divulgado pela Comissão Organizadora.
 A ordem, local e data de apresentação dos trabalhos aprovados serão determinados pela
Comissão Organizadora.
 Na apresentação do pôster, este ficará exposto em espaço reservado para tal, em
horário específico. Pelo menos um autor deverá estar presente durante o horário de
exposição agendado para discutir e tirar dúvidas de pesquisadores interessados no tema
e para apresentar o trabalho para o professor avaliador.
5) Regras para publicação dos trabalhos:





Sendo o trabalho aprovado, este somente receberá o certificado (de apresentação de
trabalho) se for apresentado no evento, em data e local determinados pela Comissão
Organizadora. Assim, somente serão publicados nos Anais do Evento os trabalhos
efetivamente apresentados. Os Anais do Evento serão publicados em formato eletrônico,
no site do evento.
No site do FEPEG é disponibilizado o modelo para elaboração do resumo, todos devem
obrigatoriamente utilizar o modelo, pois isto será essencial para a padronização,
elaboração e gravação dos arquivos nos Anais.
Os trabalhos serão inseridos nos Anais exatamente da forma como forem submetidos ao
Evento, sem revisão editorial ou gráfica. Após a avaliação da submissão não será
mais possível substituir o arquivo enviado. Assim, eventuais erros no arquivo,
problemas de editoração ou de dados são de inteira responsabilidade dos autores.

6) Atenção:
 Terão isenção de pagamento da taxa de inscrição e submissão de trabalhos (limitando a
2 submissões por inscrição) os estudantes de graduação cadastrados no Programa
Institucional de Iniciação Científica Voluntária – ICV (Perfil ICV Unimontes), os
estudantes de ensino médio cadastrados no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica para o Ensino Médio - PIBIC-EM - (Perfil PIBIC-EM) e no
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica Júnior - BIC-JÚNIOR (Perfil
BIC-JÚNIOR).
 Os acadêmicos cadastrados no PIBIC/FAPEMIG, PIBIC/CNPq, PIBIC-AF/CNPq,
PIBITI/CNPq, BIC/UNI, BIC/CAMPI deverão pagar a inscrição no FEPEG (Perfil
Acadêmico Unimontes), será especificado a bolsa de IC somente na parte de
agradecimentos e apoio financeiro no resumo (verifique modelo do resumo simples ou
expandido Pesquisa).
 Terão isenção de pagamento da taxa de inscrição e submissão de trabalhos (limitando a
2 submissões por inscrição) os estudantes de graduação cadastrados no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e no Programa de Residência
Pedagógica.

