
 

NORMAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  
 

Condições 
 
Serão consideradas pelo Comitê Científico aqueles trabalhos completos e pôsteres que se 
pautarem pelas normas de formatação e que cumprirem as seguintes condições gerais: 
 

 Cada autor poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos (Comunicação Oral, Pôster e/ou 

Relato de Experiência), sendo 1 (um) como autor principal e 1 (um) em coautoria. 

 Cada trabalho só pode ter no máximo um autor e um coautor.  

 Ao menos um dos proponentes deverá ser associado da Anpae e ter quitado o valor 

da anuidade de 2016. 

 Autor e coautor devem obrigatoriamente pagar a taxa de inscrição antes da 

submissão do trabalho. 

 Não haverá devolução da taxa de inscrição caso o trabalho não seja aprovado 

 Os trabalhos propostos deverão indicar o eixo temático a que se vinculam. 

 Não será possível corrigir ou modificar os textos depois da aceitação pelo Comitê 

Científico. 

 

Somente poderão integrar a programação oficial, receber o correspondente Certificado e ter 
direito à publicação do texto nos anais do evento, os autores que preencherem estas 
condições. 

Os conteúdos dos trabalhos apresentados são de exclusiva responsabilidade dos autores. 

 
Diagramação geral dos trabalhos 
 
A submissão de propostas para comunicações e relatos de experiências requer a 
apresentação do texto completo da obra. 
 
As comunicações e relatos de experiências podem incluir relatórios de pesquisas e trabalhos 
acadêmicos. 
 
O texto completo do trabalho deve ser enviado em formato de editor de textos Word 1997 ou 
posterior, com as seguintes diretrizes: Papel A4 (29,7cm x 21 cm), margens superior e 
esquerda 3 cm, margens inferior e direita 2 cm, entrelinhas 1,5, fonte Times New Roman 
tamanho 12, com exceção das ilustrações, tabelas, notas e citações diretas em recuo, cujas 
fontes devem apresentar tamanho 10, entradas de parágrafo 1,25 a partir da margem, e 
alinhamento justificado. As páginas deverão estar numeradas na parte inferior direita.  

 
O título do trabalho deve estar em letra maiúscula e em negrito, com alinhamento 
centralizado. Os nomes dos autores devem aparecer logo abaixo do título do trabalho, aos 
uma linha em branco, alinhados à direita e acompanhados pela identificação da instituição, 
pelo correio eletrônico dos autores e a informação de financiamento obtido, quando for o 



 

caso. Em seguida deve ser indicado o eixo temático a que o trabalho se vincula e a categoria 
(Comunicação oral, pôster ou relato de experiência). Logo abaixo deve estar o resumo 
apresentado em um único parágrafo, espaço simples, sem notas nem referências 
bibliográficas, com uma extensão máxima de 800 caracteres, incluindo neles os espaços 
entre palavras. Finalmente, antes do texto completo do trabalho, devem estar três ou quatro 
palavras-chave. 
Os trabalhos devem ser apresentados em forma final de artigo para sua publicação, com a 
introdução do problema, desenvolvimento, conclusões e referências, observando as normas 
da ABNT para a publicação de trabalhos científicos. O texto completo, incluídas as notas de 
rodapé, referências, quadros e tabelas, deve ter uma extensão entre 25.000 e 35.000 
caracteres, incluindo os espaços entre palavras.  
Trabalhos que não atendam às regras especificadas nas normas de submissão serão 
automaticamente excluídos. 

 
Normas específicas para pôsteres 
 
Estrutura e dimensões do pôster: Largura: mínima 50 cm e máxima 90 cm. Altura: mínima 80 
cm e máxima 120 cm. É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para 
pendurar. 
 
Conteúdo do pôster. O pôster deve fazer referência ao Seminário e ao respectivo eixo 
temático e mencionar seus autores e suas instituições. O conteúdo propriamente dito deve 
cobrir o título, a autoria, o desenvolvimento do trabalho, a discussão dos resultados e as 
conclusões. 
 
Apresentação do pôster. Os autores são pessoalmente responsáveis pela entrega de seus 
pôsteres no local e dia da sessão de apresentação de pôsteres e pela sua retirada no último 
dia do evento. Durante a sessão de apresentação dos pôsteres é necessária a presença de, 
no mínimo, um dos autores na sessão indicada para atender o público interessado e fazer 
sua integração com o conjunto dos autores que participam da sessão. 
 
O que deve ser enviado para o Comitê Científico avaliar: o Resumo e o Texto Completo 
deverão ser encaminhados, separadamente no mesmo e-mail.  
 
Extensão dos textos. Os textos completos sobre o conteúdo dos pôsteres – incluindo 
encabeçamento, resumo e palavras-chave, notas e referências – devem ter entre 3.000 e 
5.000 caracteres, incluindo os espaços entre palavras. 
 
Resumo. O resumo, constituído de um único parágrafo de texto seguido, que antecede o 
corpo do trabalho, deve ter, no máximo, 800 caracteres, incluindo os espaços entre palavras. 
O resumo deve referir-se ao objetivo do trabalho, ao procedimento metodológico utilizado e 
aos resultados e conclusões.  
 
Palavras-chave. Três palavras-chave, em caixa baixa, separadas por ponto devem completar 
o resumo. 

 

 



 

Exemplos de como proceder na digitação das referências: 
 

Livro 
 

AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: descubra como é fácil e 
agradável elaborar trabalhos acadêmicos. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Hagnos, 2004.  

 
Capítulo de livro 
 

WIRTH, Ângela Fleck. Aplicação do Método de observação de bebês em uma UTI neonatal. 
In: CARON, Nara Amália (Org.). A relação pais-bebê: da observação à clínica. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2000. cap. 8, p. 207-231. 

 
Artigo de Revista 
 

SERVILHA, Emilse Aparecida Merlin. Estresse em professores universitários na área de 
fonoaudiologia. Revista de Ciências Médicas, Campinas, Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, Centro de Ciências da Vida, v. 14, n. 1, p. 43-52, jan./fev. 2005. 

 
Texto eletrônico 
 

BRASIL. Novo Código Civil. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. São Paulo: IOB Thomson, 
2002. 95 p. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/web/senador/alvarodi/b_menu_esquerdo/4_biblioteca_virtual/Nov
o_codigo_civil.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2007. 

 
 

Envio de trabalhos 
 
 
O texto, salvo em Documento Word, deve ser enviado eletronicamente à Comissão Científica 
do evento – seminarioanpaesul@unoesc.edu.br 
Cabeçalho do e-mail: Registre no componente ASSUNTO os seguintes dados:  
 

 nome do primeiro autor; 

 número do Eixo a que o trabalho está vinculado, dentre os seis Eixos Temáticos do 

evento; 

 categoria do trabalho: comunicação oral, relato de experiência, pôster; 

 
Exemplo: 
 

Assunto: José Maria das Oliveiras, Eixo1, comunicação oral  
Assunto: Maristela Sorridente, Eixo2, pôster 

 
O autor deverá anexar, no mesmo e-mail, dois arquivos: 
 

 um arquivo contendo o resumo do trabalho (comunicação, pôster ou relato de 

experiência) 

 e outro arquivo com o texto integral (resumo do trabalho + texto completo). 

mailto:seminarioanpaesul@unoesc.edu.br


 

 O arquivo com o resumo deverá ser SALVO com a abreviatura res. 

 O arquivo com o Texto Integral deverá ser SALVO com a abreviatura int. 

 
Exemplo de nome de arquivo com o RESUMO de Comunicação: 
 

JoseDamascenoCosta-EIXO1-comunicacao-res.doc   
(Ou seja: nome do primeiro autor+Eixo+categoria do trabalho+abreviatura da palavra 
resumo) e a extensão do arquivo. 
 
Exemplo do nome de arquivo com o TRABALHO INTEGRAL de Comunicação: 
 

JoseDamascenoCosta-EIXO2-comunicacao-int.doc  
(Ou seja: o nome do primeiro autor+Eixo+categoria do trabalho+abreviatura da palavra 
integral) e a extensão do arquivo. 
 
Exemplo de arquivo com o RESUMO de Pôster:  
MariaJoseSilva-EIXO1-poster-res.doc 
(Ou seja: o nome do primeiro autor+Eixo+categoria do trabalho+abreviatura da palavra 
resumo) e a extensão do arquivo. 

 
Exemplo de arquivo com o TRABALHO INTEGRAL de Pôster:  
MariaJoseSilva-EIXO2-poster-int.doc  
(Ou seja: o nome do primeiro autor+Eixo+categoria do trabalho+abreviatura da palavra 
integral) e a extensão do arquivo. 

 
Atenção:  
 
 Cada e-mail deverá conter só uma categoria de trabalho. Se o inscrito tiver dois 

trabalhos para submeter como autor e coautor deve enviar cada trabalho anexado a 
um e-mail separado. 
 

 Não deixar nenhum espaço no nome do arquivo ou qualquer tipo de acentuação.  

 
Avaliação dos trabalhos  

 
 

Todos os trabalhos submetidos serão verificados pelo Comitê Científico quanto ao formato, 
exigindo-se a obediência às orientações estabelecidas.  
Os trabalhos submetidos serão avaliados por pareceristas ad hoc do Eixo Temático 
correspondente.  

 
O julgamento dos trabalhos obedecerá aos seguintes critérios: 
 
 Adequação do conteúdo ao eixo temático proposto; 
 Atendimentos às normas técnicas de padronização do texto completo e do resumo; 
 Clareza na formulação e no desenvolvimento do tema; 
 Consistência e rigor no tratamento teórico e metodológico; 
 Correção da linguagem e citação das referências;  



 

 Originalidade e contribuição para o avanço do conhecimento na área; 
 Cumprimento das condições de submissão. 

 
Resultado da avaliação e publicação dos trabalhos 
 
O parecer dos membros do Comitê Científico é conclusivo e, como tal, não estará sujeito à 
revisão. Desse modo, reitera-se a importância da qualidade dos trabalhos e da estrita 
observância das condições de submissão, normas de formatação e critérios de avaliação. 
O resultado da avaliação dos trabalhos será divulgado no dia previsto no calendário 
disponibilizado na página inicial deste portal. 
 
Os trabalhos que forem aceitos pelo Comitê Científico, e cujos autores cumprirem todas as 
condições de inscrição no evento, serão publicados nos anais do evento.  
 
A apresentação dos trabalhos dar-se-á na modalidade oral, com tempo de 15 a 20 minutos, 
seguido de discussão no final das apresentações. 

 
Atenção: 
 
 O pagamento da taxa de inscrição pelo autor e coautor, quando for o caso, é condição 

para a submissão dos trabalhos e a posterior avaliação pelo Comitê Científico. 
 

 Também é condição para a submissão de trabalhos que ao menos um dos autores seja 
associado da Anpae e tenha quitado o valor da anuidade de 2016.  

 
 É recomendado que os pagamentos da taxa de inscrição e da anuidade de 2016 

ocorram com antecedência de, ao menos, 24 horas em relação ao envio dos trabalhos. 
 
 Os trabalhos aprovados, mas que não atenderem essa orientação, não farão parte da 

lista a ser divulgada. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Contato:  

seminarioanpaesul@unoesc.edu.br 

Fone 49 3551.2003 

49 3551.2003 

 

 
 

Seção Santa Catarina 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

Rua Getúlio Vargas, 2125 – Bairro Flor da Serra 
Joaçaba SC – CEP 89820-000  
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