
 

 

 

  
REGULAMENTO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 
1 DAS NORMAS GERAIS 
 
1.1 A submissão de trabalhos poderá ser feita até 20/11/2020, exclusivamente pelo e-mail 

ivsimposiointernacional@famam.com.br, na forma de resumo, para comunicação oral. 
 
1.2  Poderão ser submetidos trabalhos nas modalidades: 
a) Pesquisas com resultados parciais ou finais; 
b) Projetos de pesquisa; 

 
1.3  Poderão submeter trabalhos estudantes de graduação e pós-graduação, graduados, pós-graduados e 

pesquisadores. 
 
1.4  Cada trabalho poderá ter, no máximo, cinco autores.  

 
1.5 Cada autor poderá submeter, no máximo, 02 trabalhos (na condição de autor principal). 
1.6  Os trabalhos submetidos serão selecionados pela Comissão Científica do IV Simpósio Internacional da FAMAM. 
1.7  Não serão aceitos trabalhos que não obedeçam aos critérios de apresentação estabelecidos e não serão 

justificadas as razões da recusa de trabalhos pela comissão científica. Os resultados da análise dos trabalhos, a 
data de apresentação e o local, estarão disponíveis no site www.famam.com.br, em 26 de novembro de 2020.  

 
2 DA ELABORAÇÃO DO TRABALHO 
 
2.1 Os trabalhos submetidos, exclusivamente na modalidade de comunicação oral, deverão ser encaminhados na 
forma de resumo, dimensionado conforme o que segue: 

 
a) Redigido em português, com o mínimo de 250 e o máximo de 500 palavras; 
b) Título em caixa alta, justificado e negrito; 
c) Os autores deverão ser inseridos após um espaçamento simples abaixo do título, nome(s) completo(s), sem 

abreviação(ões), com apenas as letras iniciais maiúsculas, separados entre si por ponto e vírgula, justificado, 
seguido de indicação de titulação acadêmica, instituição e e-mail. 

d) Digitado em Word for Windows 6.0 ou superior, em fonte Times New Roman 12, espaçamento simples, sem 
recuo de parágrafo, as margens deverão ser de 3 cm (superior e esquerda) e 2 cm (direita e inferior); 

e) Para as pesquisas com resultados parciais ou finais, o resumo deverá ser estruturado da seguinte forma: 
introdução, objetivo(s), metodologia, resultados (parciais ou finais) contendo no mínimo 3 (três) a 5 (cinco) 
palavras-chave, separadas por ponto; 

f) Para o projeto de pesquisa, o resumo deverá ser estruturado da seguinte forma: introdução, objetivo (s), 
metodologia, resultados esperados, contendo de 3 (três) a 5 (cinco) palavras-chave, separadas por ponto; 

 
2.3 Os certificados serão gerados estritamente com base nos dados informados pelos autores na inscrição/submissão 
de trabalho. 
 
3 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

 
3.1 Comunicação oral 

a) Apenas um autor poderá realizar a apresentação oral do trabalho; 
b) O tempo de apresentação será de no máximo 15 minutos e igual tempo para discussão, por cada trabalho; 
c) A data e o horário para apresentação do trabalho não poderão ser alterados por conveniência do(a) autor(a); 
d) As apresentações acontecerão por plataforma digital definida na lista de aceites de trabalhos. 

 

4 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A Coordenação Geral do IV Simpósio Internacional da FAMAM reserva-se ao direito de resolver os casos omissos no 
presente Regulamento. 
 
Governador Mangabeira/BA, 19 de outubro de 2020. 
 

Comissão Organizadora 
 

 

 


