
    

Regulamento 

Normas para inscrição e apresentação de trabalhos 

Poderá participar alunos e servidores de instituições públicas ou privadas, de ensino 

médio e técnico. Todos os trabalhos deverão possuir orientador com formação de nível 

superior. Não haverá nenhum tipo de auxílio financeiro por parte da instituição e dos 

organizadores do evento. 

Inscrições: 

As inscrições para apresentação de trabalhos serão realizadas até o dia 31 de outubro. As 

inscrições serão GRATUITAS. 

Submissão de Trabalhos  

Os trabalhos deverão ser submetidos através do site, sendo realizada por 

apenas um participante do projeto (o qual deverá ser o apresentador no evento), devendo 

este elencar, no ato da inscrição, o nome dos demais coautores e orientador do trabalho. 

Lembrando que é obrigatório a existência de um orientador para o trabalho, portanto, não 

será possível, a inscrição de trabalhos sem orientador. O orientador não poderá ser o 

apresentador do trabalho, e nem se inscrever como tal. 

Cada trabalho poderá incluir um apresentador, um orientador e mais três nomes de 

participantes como coautores. 

Cada inscrição dará direito à submissão de dois trabalhos, divididos entre pesquisa, 

ensino ou extensão. (Exemplos: dois trabalhos de pesquisa; um trabalho de pesquisa e um 

de extensão). Os trabalhos serão apresentados na modalidade pôster. Sendo 

submetidos exclusivamente na forma de RESUMO SIMPLES. 

Cada orientador poderá apresentar até três trabalhos. 

Os trabalhos de ensino poderão ser de qualquer uma das seguintes áreas do conhecimento: 

– Ciências Agrárias e Biológicas; 

– Ciência da Computação; 

– Ciências Exatas e da Terra; 

– Ciência e Tecnologia de alimentos; 

– Ciências Sociais Aplicadas, Humanas e da Saúde; 



    
– Engenharias; 

– Linguística, Letras e Artes. 

Normas para elaboração dos trabalhos 

Os trabalhos deverão ser enviados em modelo de resumos simples (modelo segue em 

anexo), em arquivo de no máximo 1Mb. 

Os trabalhos deverão ser apresentados no formato PDF, em folha A4 (210×297 mm), com 

letra formato Arial, tamanho 12. As páginas devem ter 3,0 cm de margens superior e 

esquerda e 2,0 cm para margens inferior e direita. 

Os trabalhos deverão ser compostos por título, autores, afiliações e texto em parágrafo 

único. O resumo simples deverá ser apresentado em uma página, com no mínimo 1500 e 

no máximo 2000 caracteres sem contar os espaços. Os itens do resumo simples deverão 

seguir as seguintes normas: 

a) Título: alinhamento central, com todas as letras maiúsculas e em negrito. 

b) Autores: alinhamento central, com uma linha de intervalo abaixo do título; iniciar 

pelo sobrenome (todo em maiúsculo), acompanhado do nome e abreviatura dos 

demais prenomes, separados por vírgula e com iniciais em maiúsculo (Ex: NUNES, 

João S.); os autores deverão ser identificados com um número sobrescrito de acordo 

com as afiliações. 

c) Afiliações: alinhamento central, fonte Arial, tamanho 10, com uma linha de intervalo 

abaixo dos autores. Cada autor terá um número que corresponderá com afiliação e 

seu e-mail. 

d) Texto: alinhamento justificado, com espaçamento simples entre linhas, fonte Arial, 

tamanho 12. 

e) Não deverá ter citações no texto, bem como referências bibliográficas ao final do 

texto. 

Avaliação dos trabalhos 

Os trabalhos serão submetidos à verificação pela Comissão Científica da 1º MOBITEC, 

que observará se estão de acordo com as normas específicas para elaboração de resumos, 

constantes neste regulamento. Logo em seguida, os trabalhos serão enviados para 

avaliação de dois (02) revisores da área de conhecimento do trabalho. 

As informações contidas nos trabalhos serão de inteira responsabilidade dos autores e 

orientadores. 

 

Normas para apresentação dos trabalhos 

a) A data e o horário das apresentações de pôsteres serão divulgados no local do evento. 

b) Cada pôster deverá ter 0,90m de largura e 1,00m de altura. 



    
c) A apresentação dos pôsteres se dará em horário e local a ser estabelecidos pela 

Comissão Organizadora e previamente divulgados; 

d) A responsabilidade pela montagem e retirada do pôster será dos autores. 

e) A ausência do apresentador durante a avaliação implica desclassificação para o 

recebimento de certificado de apresentação. 

f) O apresentador deverá estar à disposição dos avaliadores durante o horário de 

exibição. 

g) Os pôsteres não retirados após o horário de exibição serão descartados. 

Certificados 

Cada trabalho aceito, receberá apenas um certificado, independentemente do número de 

autores inscritos. Os certificados das apresentações realizadas estarão disponíveis na cede 

da organização do evento após seu encerramento, no Instituto Federal Sul-Rio-

Grandense, campus Santana do Livramento. 
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Este meta-artigo descreve o estilo a ser usado na confecção de resumos para 

publicação nos anais da 1º MOBITEC. Os trabalhos deverão ser compostos por 

título, autores, afiliações, resumo e texto em parágrafo único. O resumo no 

modelo simples, deverá ser apresentado em uma página, com no mínimo 1500 

e no máximo 2000 caracteres sem contar os espaços. Não será aceito resumos 

com citações no texto e referências bibliográficas ao final do texto. 

 

 

 


