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NORMAS DE SUBMISSÃO
Os Relatos de Experiência deverão ser submetidos no período de 01 a 31 de setembro e observar as
orientações e a formatação definida no template disponibilizado pelo evento
(www.sge.uneb.br/eninepe2018).
Os autores apenas poderão submeter trabalhos na forma de Resumo Expandido e Pôster Eletrônico.
Deve ser submetido um arquivo, apresentado em formato Word, conforme template exigido em
arquivo com identificação do(s)autor(es).
Para efeito de avaliação será considerado somente o último relato de pesquisa enviado.
A organização das sessões será feita por áreas temáticas. A avaliação dos trabalhos será realizada
por um comitê científico e irá considerar a adequação do texto ao formato solicitado e aos objetivos
do evento, bem como análise do mérito do texto.
Somente serão apresentados os trabalhos aprovados pela Comissão Científica. Autores e coautores,
obrigatoriamente, deverão estar cadastrados no sistema por ocasião da submissão do trabalho.
Todos os resumos aprovados para apresentação no evento serão publicados nos Anais do Evento e
disponibilizados para download na página do evento.
Não serão aceitos trabalhos fora das normas ou template estabelecido.
Quantidade máxima de trabalhos como autor principal: 1 (um).
Quantidade máxima de trabalhos como coautor: 2 (dois).
RESUMO EXPANDIDO
Os relatos de experiências devem ser apresentados pelos estudantes intercambistas da UNEB e
estudantes estrangeiros na UNEB.

Os relatos submetidos devem conter, necessariamente, dois autores: orientando e orientador.
> Fonte: Times New Roman, 12, espaçamento entre linhas 1,5, justificado;
> Título tamanho 12, em letra maiúscula, negrito, e alinhamento centralizado;
> Nomes e sobrenomes do autor(es), logo abaixo do título, à direita, inclusive com vínculo institucional,
e correio eletrônico;
> Espaço entrelinhas simples, justificado;
> Três palavras-chave, após o resumo (250 a 300 );
> Páginas configuradas de modo a apresentar 3 cm de margem superior e esquerda e 2 cm nas margens
direita e inferior do documento;
> Resumo de no máximo 250 palavras, apresentando três palavras-chave, ao final;
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> Mínimo de 02 e máximo de 04 laudas incluindo referências, tabelas e gráficos;
> O arquivo deve ser encaminhado em formato word e salvo com o nome do autor principal seguido
pela sigla do evento: Paulo Roberto Silva - SERINT
* Além disso, o resumo informativo deve conter: apresentação (explicitar a Universidade, contribuição
do intercambio); desenvolvimento (relatar as atividades desenvolvidas que norteou a atividade);
exposição dos objetivos; fundamentação (elencar os principais referenciais teóricos utilizados)
metodologia; apresentação dos resultados parciais e/ou finais e as considerações, sem ilustrações ou
figuras.
Observação: É importante que seja realizada uma boa revisão no texto enviado para o evento, pois não
será possível alteração. Com efeito os resumos receberão parecer Aceito ou Não Aceito. Os resumos que
não estiverem dentro das normas ora apresentadas, não serão encaminhados para o Comitê Científico.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
Os resumos aprovados serão apresentados como comunicações orais, com um coordenador que
mediará às discussões e organizará as apresentações, de acordo com cada Área de Conhecimento e
horário pré-estabelecido na programação do evento.
Os autores podem organizar suas apresentações com foco nos objetivos e resultados. Cada
participante possui até 15 min disponíveis para sua apresentação. Deverá ser objetivo e pontual
quanto aos itens da pesquisa (apresentação do tema e conceitos, objetivos, metodologia, resultados e
discussões e considerações finais.)
PÔSTER ELETRÔNICO (WEB-PÔSTER)
 Os trabalhos na modalidade Pôster deverão ser enviados eletronicamente (WEB-Pôster), juntamente
com o envio do resumo (normas e modelo abaixo);
 O WEB-Pôster será exposto nos dias 16 e 17 de Outubro, local e horário a serem definidos;
 O tempo de apresentação será de até 15 minutos;
 O WEB-Pôster deve ser elaborado dentro das normas e configurações a seguir:
 Arquivo desenvolvido em Power point (ppt, .pptx) ou outro programa similar, em um único slide e
salvo em formato PDF;
 A apresentação poderá conter no máximo uma página (um único slide);
 Configuração de tamanho de página: 14,29cm x 25,40cm (largura x altura);
 Slide dimensionado para apresentação em tela (16:9);
 Orientação de página: retrato;
 Tipo de fonte e tamanho de letra: Arial, tamanho mínimo 18 para o título, 12 para conteúdos gerais e
10 para referências. Usar cores de fontes e de fundo que permitam bom contraste e boa visualização;
 O uso de itálico é destinado somente para indicar termos em outros idiomas;
 Para evitar cortes nos textos, é importante que as margens laterais utilizadas no modelo sejam
respeitadas.
 Sugere-se que o pôster seja estruturado contemplando os seguintes subtítulos (quando aplicáveis):
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 Título (em maiúscula, negrito e centralizado)
 Autores e afiliações institucionais. O nome do relator deverá estar sublinhado. Indicar em nota de
rodapé a instituição de vinculação dos autores e e-mail do relator,
 Introdução e Objetivos,
 Metodologia,
 Resultados e Discussão,
 Conclusões,
 Palavras chaves,
 Referências,
 O título do WEB-Pôster deve ser igual ao do resumo. Abaixo do título deverá estar o nome dos
autores e suas respectivas instituições. Quando houver mais de um autor, separá-los por ponto e
vírgula.
 É permitida a utilização de imagens e gráficos estáticos. Sugere-se não utilizar imagens muito
grandes para não gerar arquivos que possam dificultar o seu envio;
 O tamanho máximo permitido do arquivo é de 2 MB;

IMPORTANTE:
Não haverá remanejamento de data, local e/ou horário.
Não serão aceitos trabalhos enviados por e-mail.

