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IV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

1ª MOSTRA DE MONITORIA DA UNINORTE ACRE

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

A inscrição de trabalhos para a Mostra de Monitoria será realizado na modalidade
ORAL sendo destinada aos acadêmicos que tenham participado como monitor por meio do
Programa de Monitoria do PIC, na modalidade bolsista/voluntário nos períodos de 2017.1,
2017.2 e/ou 2018.1.
Os trabalhos inscritos serão analisados por uma comissão avaliadora, que irá decidir
pela aprovação ou não do trabalho inscrito, de acordo com os critérios a serem definidos pela
comissão de avaliação, considerando as normas para submissão de resumos.
Em caso de inscrição em grupo, deverá no ato da inscrição ser designado o acadêmico
responsável para apresentação do trabalho, bem como o professor orientador, responsável por
responder institucionalmente.
O evento ocorrerá nos dias 18 e 19 de outubro de 2018.
Os

trabalhos

devem

ser

encaminhados

para

o

e-mail:

seminariopicuninorte@gmail.com, identificado no assunto MOSTRA DE MONITORIA –
RESUMO, no período de 17 de setembro a 05 de outubro de 2018.

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS

RESUMO:


Apresentação concisa, seletiva, abreviada e que enfatiza a experiência, o
desenvolvimento das atividades e os principais resultados da monitoria.



O conteúdo dos resumos, bem como a correção linguística é de responsabilidade dos
autores.



Formatação: O título deve ter no máximo 12 palavras; o desenvolvimento deve ter o
mínimo de 300 e máximo de 500 palavras; em parágrafo único, fonte Times New
Roman 12, espaço simples. Margem superior e esquerda de 3,0 cm; Margem direita e
inferior de 2,5 cm. Não devem conter citações de qualquer natureza
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Abaixo do título com recuo a direita deve vir o nome do autor, coautores, orientador
por ordem de colaboração no trabalho e com suas respectivas filiações institucionais.



Não deve haver nota de rodapé no resumo enviado

PALAVRAS-CHAVE: Três termos separados por ponto. Para os trabalhos da área da saúde,
as palavras-chave devem preferencialmente, constar no Desc (Descritores de Saúde da BVS)

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL

A elaboração do slide para apresentação no dia e local a serem definidos pela
coordenação geral é de total responsabilidade dos autores, coautores, e professores
orientadores.
O slide deverá ser confeccionado de acordo com as seguintes orientações:
Função do slide: sintetizar informações e dados relevantes, respeitando as informações
contidas no resumo submetido para avaliação.
Estrutura do slide: Título, autores/filiação institucional, introdução, referencial, objetivos,
metodologia,

desenvolvimento,

resultados

obtidos,

considerações

finais/conclusão,

referências.

OBSERVAÇÕES GERAIS:


Além do texto, utilize tabelas, gráficos e imagens para demonstrar dados.



Não esquecer os elementos de identificação como título, autores, orientador e
instituição.



Informe um endereço (e-mail) para contato.



Utilize o símbolo da Uninorte Acre para identificar a instituição



Os resumos aprovados comporão um número suplementar da Revista DêCiência em
Foco
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