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IV JORNADA CIENTÍFICA E IV SIMPÓSIO CAMINHOS DA EXTENSÃO DO 

IFMT CAMPUS RONDONÓPOLIS 

I SEMANA DO CURSO DE SECRETARIADO 

 

Local do evento: IFMT – Campus Rondonópolis 

Quadra de Esportes – Eventos Coletivos 

Salas de Aula – Mini curso /  Apresentação Oral 

 

Data: 30/09 à 02/10/2015 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus 

Rondonópolis promoverá por meio da Coordenação de Pesquisa e Extensão, nos dias 30 de 

setembro, 1e 2 de outubro de 2015, a IV Jornada Científica e IV Simpósio Caminhos da 

Extensão. O evento será realizado no Campus, em Rondonópolis. A inscrição deverá ser 

realizada no site http://www.even3.com.br/4jpex, e poderão se inscrever alunos e servidores 

do IFMT, além da comunidade escolar externa. A inscrição dará direito a participação em 

palestras e mesa redonda no evento e em minicursos (4h ou 8h), além de submissão de 

trabalhos para apresentação oral. O envio de resumos está aberto até o dia 31 de julho. Os 

resumos aprovados deverão enviar o trabalho completo até 31 de agosto de 2015. Poderão ser 

premiados com menção honrosa os trabalhos que obtiverem maior pontuação. Os resumos 

devem versar sobre um dos grupos temáticos: Ciência e Tecnologia de Alimentos; Educação e 

Diversidade; Ciências da Natureza e Matemática; Linguística, Letras e Artes;  Ciências 

Humanas; Informática (noturno); Economia e Administração. 

 

 

 

INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO SIMPLES PARA IV JORNADA 

CIENTIFICA E IV SIMPÓSIO CAMINHOS DA EXTENSÃO 

 

1 INSTRUÇÕES GERAIS  
 

1.1. Para submeter trabalhos e/ou Minicursos os autores devem se inscrever, sendo aceitos até 

três trabalhos por inscrição;  

1.2. Os trabalhos deverão ser submetidos na forma de Resumo pelo site 

http://www.even3.com.br/4jpex 
1.3. Os trabalhos científicos deverão ser enviados até 31 de julho de 2015;  

1.4. Não serão aceitos trabalhos científicos após o encerramento do prazo;  

1.5. Os trabalhos submetidos serão avaliados por Comitê Científico específico. Os trabalhos 

serão avaliados com base na qualidade técnica, clareza e pertinência a Jornada Científica. Os 

resumos que não atenderem aos requisitos ou estarem fora das normas estabelecidas serão 

devolvidos ao autor para correções ou excluídos da programação;  

https://www.even3.com.br/4jpex
https://www.even3.com.br/4jpex
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1.6. Após a revisão do trabalho, o Comitê Científico informará ao responsável pelo envio do 

trabalho, até 17 de agosto de 2015, sobre a aceitação ou não do trabalho enviado;  

1.7. Os resumos aprovados deverão encaminhar trabalho completo até 31 de agosto de 2015 e 

somente após o envio deste serão divulgados no site do evento e do IFMT, com cronograma 

de apresentação informando o horário e o local de apresentação dos trabalhos. Todos os 

trabalhos aprovados serão apresentados no formato de comunicação oral;  

1.8. Deverá ser rigorosamente observado o horário pré-estabelecido para cada apresentação 

oral. Não serão tolerados atrasos por quaisquer motivos. 

 

2 NORMAS PARA ENVIO DOS TRABALHOS  
 

2.1. A qualidade do texto (gramática, ortografia e digitação), bem como as opiniões e 

conceitos emitidos nos trabalhos são de exclusiva responsabilidade do(a) autor(a); 

2.2. Os trabalhos serão publicados em formato digital nos Anais do evento na forma em que 

forem enviados; 

2.3. O resumo do trabalho deve conter no máximo 250 palavras e até 4 laudas. Deve conter 

introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão, finalizando com uma conclusão; 

2.4. O texto deverá ser organizado no formato para folha de papel A4 (210 X 297 mm), com 

margem superior, esquerda, inferior e direita com 30 mm. A formatação do texto é fonte 

Arial, tamanho 11 pt, alinhamento justificado e espaçamento simples. O título deverá ser 

destacado em negrito e escrito em letras maiúsculas com fonte 12 pt e alinhamento 

centralizado. Grafar o nome com letras iniciais os nomes dos autores com letras iniciais 

maísculas, por extenso, separados por virgula e numerados sequencialmente com fonte 

sobrescrita. Abaixo dos nomes, colocar os respectivos nomes das instituição, o nome da 

cidade, a sigla do estado e o endereço eletrônico. Abaixo do texto resumo, devem constar a 

palavras-chave do trabalho, separados por virgulas (máximo de três) e abaixo das palavras 

chave deve ser adicionada a agência de fomento (se houver). 

 

 

3. NORMAS DE MINICURSO/OFICINA 

 

Os minicursos propostos deverão seguir os critérios abaixo: 

3.1 A proposição de minicursos poderá ser feita por professores ou técnicos administrativos 

do IF, comunidade externa e alunos (desde que sob orientação de um professor ou técnico, 

que deve inscrever a proposta). 

3.2 O(a) proponente deverá submeter um resumo referente a temática do minicurso (ver 

modelo para minicurso – Anexo III). 

3.3 O(a) proponente do minicurso deverá ser também o(a) ministrante. 

3.4 Cada minicurso terá duração de 4 ou 8 horas. 

3.5 Cada proponente poderá ministrar até 2 minicursos (se 4 horas). 

3.6 O proponente deverá enviar um único arquivo contendo: resumo, programa que será 

desenvolvido, as vagas disponíveis, público alvo, materiais necessários, conforme 

programação do evento. 
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3.7 Os minicursos acontecerão no período vespertino. Exceto os minicursos da área de 

informática que ocorrerão no período noturno. 

3.8 Os materiais de uso nos minicursos serão de responsabilidade dos cursistas. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO ORAL  
 

4.1. Após o dia 17/08/2015 será divulgada no site do IFMT - Campus Rondonópolis a lista 

com os trabalhos selecionados para apresentação na forma oral;  

4.2. As apresentações orais serão limitadas a 15 minutos, sendo 10 minutos para a 

apresentação e cinco minutos para questionamentos e comentários;  

4.3. Cada sessão oral terá um coordenador e um secretário para controle do tempo e 

ordenamento das apresentações;  

4.4. Para a apresentação oral será disponibilizado ao apresentador um Projetor Multimídia e 

computador equipado com Microsoft PowerPoint 2010. 

 

5 OFICINA OU MINICURSO 
  

5.1 Após o dia 17/08/2015 será divulgada no site do IFMT - Campus Rondonópolis a lista 

com os minicursos aprovados;  

5.2. Os minicursos/oficinas terão vagas limitadas e serão definidas pelo coordenador do 

mesmo;  

5.3. Os minicursos/oficinas terão um coordenador para acompanhar o desenvolvimento das 

atividades; 

5.4. Cada minicurso/oficina terá um secretário para suporte e controle da frequência. 

 

 

6 CERTIFICADOS  
 

6.1. Os certificados de participação estarão disponíveis ao final do evento no dia 02/10/2015 

às 18h00min. 

6.2. Os certificados das apresentações orais serão entregues logo após sua apresentação. 
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ANEXO I – MODELO DE RESUMO 

 

INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE RESUMO SIMPLES PARA IV JORNADA 

CIENTIFICA E IV SIMPÓSIO CAMINHOS DA EXTENSÃO. 

I SEMANA DE SECRETARIADO 
 

Nome do autor, Nome do autor, nome do autor 

Nome da Instituição, Cidade, Estado. Email 

Nome da Instituição, Cidade, Estado. Email 

Nome da Instituição, Cidade, Estado. Email 

 

O resumo do trabalho deve conter no máximo 1.000 caracteres, incluindo os espaços  (não 

inclui na contagem Titulo, palavra-chave e órgão financiador). O texto deverá ser continuo, 

sem parágrafo, sem figuras ou tabelas. Deve conter introdução, objetivo, metodologia, 

resultados e discussão, finalizando com uma conclusão; O texto deverá ser organizado no 

formato para folha de papel A4 (210 X 297 mm), com margem superior, esquerda, inferior e 

direita com 30 mm. A formatação do texto é fonte Arial, tamanho 11 pt, alinhamento 

justificado e espaçamento simples. O título deverá ser destacado em negrito e escrito em 

letras maiúsculas  com fonte 12 pt e alinhamento centralizado. Grafar o nome com letras 

iniciais os nomes dos autores com letras iniciais maiúsculas, por extenso, separados por 

virgula e numerados sequencialmente com fonte sobrescrita. Abaixo dos nomes, colocar os 

respectivos nomes das instituição, o nome da cidade, a sigla do estado e o endereço 

eletrônico. Abaixo do texto resumo, devem constar a palavras-chave do trabalho, separados 

por virgulas (máximo de três) e abaixo das palavras chave deve ser adicionada a agência de 

fomento (se houver).  

 

 

Palavras-chave: Palavra 1, palavra 2, palavra 3 

 

Apoio: Órgão Financiador. 
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ANEXO II 

INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE MINICURSO/OFICINA PARA IV 

JORNADA CIENTIFICA E IV SIMPÓSIO CAMINHOS DA EXTENSÃO. 

I SEMANA DE SECRETARIADO 

 

FICHA-PROPOSTA DE MINICURSO (4 ou 8 horas) 

Identificação do(s) Proponente(s) – máximo 3 

(Autor, instituição, telefone/celular) 

 

 

 

 

Descrição 

Título do minicurso: 

 

Autor que irá ministrar o minicurso: 

 

Objetivos do minicurso: 

 

Metodologia (teórico, teórico-prático, prático): 
 

Perfil do público alvo: 

 

Quantidade de vagas: 

 

Carga horária: 

Plano do Minicurso 

(tópicos que serão abordados e seus respectivos resumos) 

 

 

Recursos necessários 

(sala de aula, laboratórios informática, química e alimentos, acesso à Internet, projetor multimídia, etc.) 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 (utilizada na preparação do curso) 
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ANEXO IV 

 
TÍTULO EM ARIAL 11, CENTRALIZADO, NEGRITO E MAIÚSCULAS: SUBTÍTULO 

TAMBÉM TODO EM ARIAL 11, NEGRITO E MAÍUSCULAS, SENDO A EXTENSÃO 
MÁXIMA DO CONJUNTO DE TRÊS LINHAS 

 
SOBRENOME, Nome do Autor

1
 SOBRENOME, Nome do Autor

2
 ; SOBRENOME, Nome do autor

3
 
 

1
 Formação ou titulação do autor, instituição de ensino (abreviatura do nome da instituição), e-mail

  

2
 Formação ou titulação do autor, instituição de ensino (abreviatura do nome da instituição), e-mail. 

 
TODO O ACADÊMICO QUE DESEJAR ENVIAR O RESUMO EXPANDIDO, DEVERÁ TER EM SEU RESUMO 
UM PROFESSOR RESPONSÁVEL, NO QUAL TAMBÉM SERÁ AUTOR  

 
RESUMO 

 
Deve ser elaborado em fonte Arial 9 justificado, em parágrafo único, sem recuos, com espaço entrelinhas 
simples, com o título em negrito. Deve conter no máximo de 300 palavra. 
 
PALAVRAS-CHAVE: No máximo 4 (quatro) palavras-chave.  

 
INTRODUÇÃO 
  

O artigo deve ser realizado para uma página tamanho padrão A4. no formato retrato. A 
página do artigo deverá ter margem superior igual a 3,0 cm e as demais igual a 2,0 cm. O texto do 
artigo conterá as seguintes seções: INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
E OU DISCUSSÕES, CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS. O espaçamento entre linhas 
será simples, fonte Arial 10 e o parágrafo será justificado. O RESUMO EXPANDIDO DEVERÁ TER 4 
LAUDAS. A introdução deve conter uma referência ao assunto a ser desenvolvido no resumo 
expandido, bem como as linhas gerais que serão desenvolvidas no corpo do mesmo. Tal seção não 
admitirá subdivisões. A Introdução deverá conter o(s) objetivo(s) do estudo apresentado.  
 
METODOLOGIA  

 
Na METODOLOGIA será explicitado o tipo de estudo, local, população(caso for pesquisa de 

campo), período, técnica e análise dos dados, bem como as normas éticas seguidas que foram 
utilizadas no caso da pesquisa ser com seres humanos, enfim todos os métodos utilizados para a 
realização do trabalho.  
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
O TÍTULO DA SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO deverá ser escrito em negrito e 

maiúsculas, após o título um espaço (uma linha em branco) separará o título da seção do texto 
correspondente a ela. O autor poderá optar por intitular esse item apenas como FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA, uma vez que ele pode optar por apresentar nesse resumo um projeto que ainda não tenha 
sido aplicado, ou deverá intitular como RESULTADOS E DISCUSSÃO, no caso desse estudo já ter 
sido concluído. Não haverá espaços (linhas em branco) entre os parágrafos. A primeira linha de cada 
um dos parágrafos terá um recuo de 1,5 cm. Nesse item não deverá conter citações diretas.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Favor seguir as normas de diagramação aqui expostas, usando este exemplo como base 

para o seu texto. A submissão do resumo expandido significa que os autores concordam com a 
publicação deste. Além disso, os autores concordam que pela publicação resumo expandido não 
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obterão nenhum ganho, senão a divulgação científica e profissional dos seus trabalhos. Nas 
referências, seguir as normas da ABNT, conforme o exemplo constante das referências. Após o título 
da seção haverá um espaço (linha em branco ) simples. As considerações finais deverão apresentar 
os resultados do estudo, ou resultados esperados em caso de projetos e não deverá conter citações.  
 
REFERÊNCIAS  
 
SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito: subtítulo sem negrito. Cidade: Editora, Ano.  
 
SOBRENOME, Nome. Título da obra em negrito. Cidade: Editora, Ano.  
 
Poderão conter referências de internet desde que seguidas as normas da ABNT. 

 

 


