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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Os Relatos de experiências resultantes da extensão universitária deverão ser submetidos no período
de 01 a 30 de setembro e observar as orientações e a formatação definida pela norma do resumo
expandido.
Os autores apenas poderão submeter trabalhos na forma de Resumo Expandido.
Deve ser submetido um arquivo, apresentado em formato Word, conforme orientações para resumo
expandido, em arquivo com identificação do(s) autor(es).
Para efeito de avaliação será considerado somente o último relato de extensão enviado.
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 publicados 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 serão publicados nos Anais do Evento e disponibilizados para
download na página do evento.
Não serão aceitos trabalhos fora das normas estabelecidas.
Quantidade máxima de trabalhos como autor principal: 1 (um).
Quantidade máxima de trabalhos como coautor: 2 (dois).
RESUMO EXPANDIDO
Submissão exclusiva para monitores de extensão, docentes e técnicos da UNEB.
Os relatos submetidos por monitores devem
(docente ou técnico) na condição de autor.

necessariamente conter o nome do proponente

O Resumo Expandido deverá ser digitado no WORD 2010 ou inferior, utilizando formato A4,
deverá ter no mínimo 3 páginas e no máximo 6 páginas, margens superior/esquerda 3,0 cm e
inferior/direita 2,0 cm, parágrafo 1,0 cm, com espaçamento simples entre linhas e conter:
Título: (letras maiúsculas, negrito, centralizado e regular, fonte TIMES NEW ROMAN tamanho
14. Deixar 1 linha em branco).
Autores: (inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), apenas as iniciais em maiúsculas,
centralizado e regular, fonte TIMES NEW ROMAN tamanho 12. Deixar 1 linha em branco).
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Afiliação autores: (inserir nome completo da instituição de origem, centralizado e itálico, fonte
TIMES NEW ROMAN tamanho 10, seguido do e-mail. Deixar 1 linha em branco).
Palavras-chave: 3 (três) a 5 (cinco) palavras-chave.
O artigo deverá ser formatado em fonte Times New Roman, 12, espaçamento entre linhas simples,
justificado e conter: Introdução (justificativa implícita e objetivos), Metodologia, Resultados e
Discussão (podendo inserir tabelas, gráficos ou figuras), Conclusões, Agradecimentos (sendo de
caráter opcional) e Referências.
O arquivo deve ser submetido em formato word e salvo com o nome do autor principal seguido pela
palavra “extensão”: Paulo Roberto Silva – EXTENSÃO

