REGIMENTO
SUBMISSÃO DE TRABALHOS E PARTICIPAÇÃO OUVINTES

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) Unidade Divinópolis torna público o presente
regimento de submissão de trabalhos e participação como ouvinte no 3º Seminário de Saúde, Meio
Ambiente e Educação, a ser realizado nesta Universidade, no período de 3 a 7 de dezembro de
2018.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Este regimento visa a divulgar, organizar e orientar os participantes do evento sobre os objetivos,
critérios de participação, inscrição e submissão de trabalhos para apresentação.
2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral :
Consolidar e incentivar a divulgação das atividades de pesquisas, ensino e extensão dos
profissionais e acadêmicos da área de saúde, meio ambiente, educação e afins, bem como provocar
o intercâmbio de experiência entre os cursos presentes na unidade.
2.2 Objetivos específicos :
• Sistematizar os conhecimentos produzidos e incentivar a divulgação das atividades de pesquisa
e extensão.
• Promover a interação acadêmica entre a população universitária da unidade.
3. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

Os trabalhos poderão ser submetidos entre os dias 26/10 e 16/11/2018.

E-MAIL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS: samaed.uemg2018@gmail.com
Os trabalhos serão apresentados por meio da comunicação oral (pôster projetado em datashow): em
sessão ancorada em uma das mesas temáticas.
ATENÇÃO – Trabalhos com mais de um autor deverão ser inscritos por apenas um dos autores.
Os demais autores deverão realizar a sua inscrição, individualmente, na qualidade de ouvinte, se
também forem participar das atividades do seminário. Todos os nomes dos autores deverão aparecer
no corpo do resumo.

4.PARTICIPAÇÃO OUVINTE
Os interessados em participar como ouvinte deverão se inscrever entre os dias 26/10 e 16/11/2018.

LINK

PARA

INSCRIÇÃO

COMO

OUVINTE:

https://docs.google.com/forms/d/1d9qdmp1waLuV89K3W6q5PuUdgZzyonBLhRmohGSGA1k/edit
5.REGULAMENTO GERAL
• Será emitido um único certificado por trabalho apresentado, contendo o nome do autor e dos
coautores na mesma sequência enviada no trabalho.
• A relação dos trabalhos aceitos será divulgada no site da unidade, até o dia 27 de novembro de
2018.
• As salas de apresentação estarão equipadas com projetores para projeção dos pôsters. Demais
recursos são de responsabilidade do apresentador.
•

Será designada, pela Comissão Organizadora do evento, uma equipe técnica que realizará a
avaliação dos resumos. Resumos indeferidos não poderão retornar aos autores para correções.
NÃO serão, portanto, aceitos para apresentação no seminário.

•

Será emitido certificado para ouvinte, desde que feita a inscrição e comprovada a participação.

•

A inscrição no seminário implicará a aceitação das normas e das condições estabelecidas neste
regimento, não podendo o participante alegar seu desconhecimento.

•

Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido neste regimento.

•

O manuscrito deve ser original, ou seja, não ter sido publicado em partes ou no todo e não deve
estar em análise em outro evento ou periódico.

•

A submissão do resumo significa que os autores concordam com a publicação deste no site da
Unidade.

NÃO SERÃO ACEITOS: descrição de projeto e intenção de trabalho; resumo sem rigorosa
revisão gramatical, ortográfica e de digitação; e trabalhos de alunos de graduação sem a
participação de professor orientador.

OS TRABALHOS DEVEM TER RESULTADOS.

6.NORMAS PARA FORMATAÇÃO

6.1. RESUMO
•

O resumo simples deverá ter, no mínimo, de 200 até 250 palavras.

•

Formato – Fonte: Times New Roman. Tamanho 12. Espaço entrelinhas: simples. Margens: 2,0

cm (todas).
•

O título deverá ser escrito em maiúsculas, em negrito e centralizado, com, no máximo, 15
palavras.

•

Os nomes dos autores deverão ser escritos por extenso (ex.: SILVA, João Pereira), com
chamadas numéricas, e devem ser referenciadas, imediatamente após os nomes, as
informações sobre os autores, evidenciando a função e a instituição de origem deles. O nome do
apresentador será o único dos autores em negrito.

•

Estrutura do resumo em parágrafo único: introdução; objetivos; material e métodos; resultados e
discussão; considerações finais (ou conclusão).

•

No caso de projetos financiados por programas de incentivo e agências de fomento, faz-se
necessária a menção de crédito ao órgão financiador no texto dos trabalhos
apresentados.

•

Os resumos simples deverão estar alocados em uma das seguintes áreas temáticas:
✓

Saúde

✓

Meio Ambiente

✓

Educação

•

Será limitado o número de dois resumos por autor.

•

Os resumos deverão ser apresentados em formato de comunicação oral.

7.CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO
Submissão de trabalhos

DATA
26/10/2018 a

Inscrição para participação como ouvinte

16/11/2018 às 23:59
26/10/2018 a

Período de avaliação

16/11/2018
17/11/2018 a 25/11/2018

Divulgação dos trabalhos aprovados

27/11/2018

Apresentação dos trabalhos

03/12/ 2018 a 07/12/2018

8. INFORMAÇÕES
Outras informações: samaed.uemg2018@gmail.com

Divinópolis, 26 de Outubro de 2018.
Comissão Organizadora

