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1. Apresentação de resumo expandido no Grupo de Trabalho.
•

•
•

•

•

Serão selecionados até oito resumos expandidos para o Grupo de Trabalho, os
quais deverão observar as regras de formatação determinadas no anexo I
abaixo.
Os resumos deverão ser enviados ao para o e-mail contato@ibraspp.com.br na
sua versão final até o dia 21 de maio de 2016, impreterivelmente.
Para cada trabalho serão destinados 15 minutos de apresentação. Após cada
exposição, o trabalho será objeto de arguição por dois docentes indicados pelo
IBRASPP, com possibilidade de participação dos demais componentes da
mesa. Serão destinados 20 minutos para debates ao final. Havendo tempo
disponível, serão facultadas perguntas por estudantes.
Serão admitidos trabalhos redigidos por, no máximo, dois autores. Neste caso,
ambos poderão apresentar, mas não haverá ampliação do tempo para
apresentação.
Com a inscrição devem ser anexados dois arquivos, um deles com a
identificação do(s) autor(es), com indicação da titulação e da instituição de
ensino superior à qual esteja(m) vinculado(s), e outro desidentificado, para fins
de avaliação.

Seleção
• Serão selecionados os oito melhores trabalhos, conforme critério de seleção indicado na
tabela abaixo.
• A adequação à temática do evento é critério obrigatório, ensejando a exclusão dos
trabalhos não relacionados ao objeto do Grupo de trabalho.
Critério
Consistência bibliografia
Rigor acadêmico
Importância das conclusões

Pontuação máxima
04
2,5
2,5
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Ortografia
Adequação à formatação exigida

0,5
0,5

Publicação
o

Os autores dos resumos expandidos selecionados poderão encaminhar a versão
completa do artigo para publicação na no Vol 2 dos Anais do evento que serão
publicados de forma digital. Os trabalhos submetidos até 15 de junho de 2016 serão
publicados e devem ter expressa disposição dos direitos autorais para tal fim.

Anexo I - Regras de formatação para os resumos expandidos:
•

•
•
•
•

•

Os trabalhos devem ter entre cinco e dez páginas em formato word, com fonte
times new roman tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, e margens
superior e lateral esquerda de 3,0cm, e inferior e lateral direita de 2,0cm.
O título dos trabalhos deve estar em dois idiomas, um obrigatoriamente
português.
Todos os trabalhos devem conter resumo com no máximo 500 caracteres, em
dois idiomas
Não será computado no limite máximo de páginas o referencial bibliográfico.
As citações devem ser feitas no modelo (Autor/Data/Página), reservadas as
notas de rodapé exclusivamente para notas explicativas, as quais devem estar
limitadas a 500 caracteres.
Abaixo do título, alinhado à direita, em fonte tamanho 10, deve constar o nome
do autor e, logo abaixo, da instituição à qual esteja vinculado.

Inscrições
•

Apresentação de resultados parciais de pesquisa de pós-graduação
o Até 15.05.2016
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