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O título do resumo simples deverá ser escrito em CAIXA ALTA e ter no máximo 200 caracteres,
incluindo os espaços.
O texto do resumo simples deverá ter no máximo 2500 caracteres, incluindo os espaços. O texto
deverá ser estruturado, contendo objetivos, metodologia, resultados e conclusão em um parágrafo
único e justificado. Os termos: objetivos, metodologia, resultados e conclusão deverão vir em
negrito.
Para os trabalhos na modalidade EXTENSÃO, serão aceitos também relatos de experiência,
resultados de ações de extensão, prestação de serviços, projetos, programas e eventos.
Considerando-se trabalhos concluídos ou em andamento.
A margem superior deve ser de 5 cm, as demais margens (inferior, direita e esquerda) deverão ser
de 2 cm. É imprescindível que se respeitem as margens para que o cabeçalho do evento seja
inserido na confecção dos anais). A fonte do texto é o Times New Roman (tamanho 10,
espaçamento simples, justificado).
Apenas serão aceitos trabalhos que apresentem resultados, mesmo que parciais.
Deve ser mencionado o apoio financeiro (se existir) ao final do texto em linha separada em itálico e
alinhado à direita.
Os trabalhos científicos que envolvam pesquisas com seres humanos deverão citar número de
aprovação do parecer consubstanciado de Comitê de Ética em Pesquisa ao final do texto em linha
separada em itálico e alinhado à direita.
Cada resumo poderá ter até 7 (sete) autores (1 autor e 6 coautores), o primeiro nome será o do
apresentador do trabalho. Os nomes dos autores e co-autores NÃO DEVERÃO ser escritos no
resumo, sob pena de indeferimento.
Antes da efetiva submissão do trabalho deve ser feita criteriosa revisão das informações, texto,
grafia, etc, pois não serão aceitos quaisquer ajustes após o trabalho ter sido submetido.
A Comissão Organizadora poderá aceitar ou não, o trabalho enviado, em caráter irrevogável não
cabendo recurso contra sua decisão.
Todas as informações contidas nos trabalhos são de inteira responsabilidade dos autores e
coautores.
Todos os trabalhos serão apresentados no formato de pôster (mesmo modelo do resumo
expandido), com exceção dos trabalhos da modalidade PIBID/UNIMONTES que serão
apresentados exclusivamente na forma oral e nos Campi de origem.
Os trabalhos científicos que envolvam projetos de extensão da Unimontes deverão citar o
nome do Projeto ou programa ao qual estão vinculados.

