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ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

A Pró-Reitoria de Ensino, através da Diretoria de Educação Profissional, realizará nos dias 03 

e 04 de novembro de 2016, no auditório da Reitoria, Edifício Coriolano de Medeiros, o Seminário 

Educação Profissional e Cidadania: Considerações e Ponderações. 

No evento serão aceitos trabalhos, que deverão ser apresentados ao público de forma 

expositiva, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

 

1. Os trabalhos deverão ser encaminhados, sob a forma de resumo simples (150 a 300 palavras), 

devendo ser digitados sem parágrafos e em acordo com a norma culta da língua portuguesa. O 

número máximo de autores por trabalho é de 6 autores, incluindo o apresentador.  

O Resumo deverá ser enviado em PDF com as seguintes formatações: Fonte Times New Roman 12; 

espaço simples entre linhas; margens superior e esquerda (3,0 cm), margens inferior e direita (2,0 

cm). O título completo deverá ser escrito em letras maiúsculas, com recuo de 2 cm da margem 

esquerda. Na linha seguinte, deverão constar os nomes completos dos autores, sublinhando-se o nome 

do apresentador. Ao final do texto deverão ser incluídos até três palavras-chave. 

2. As apresentações ocorrerão das 13h às 17h do dia 04 de novembro. 

3. Cada apresentação terá um tempo máximo de 15 minutos.  

4. Todos os participantes receberão certificado de participação no evento. 

5. A organização disponibilizará apenas o computador e o aparelho projetor para apresentação dos 

trabalhos, não sendo possível utilização de quaisquer outros equipamentos. 

6. Os trabalhos deverão ser encaminhados conforme o modelo disponibilizado pela organização do 

evento. 

7. Os slides utilizados nas apresentações deverão estar salvos em formato PDF e devem seguir o 

padrão disponibilizado pela organização do evento. 

8. Não serão aceitas apresentações por outras pessoas que não os autores que submeteram os 

trabalhos. 

Outras situações não previstas neste informativo serão resolvidas pela Diretoria de Educação 

Profissional. 
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