
Normas para participação na IV Mostra de Trabalhos Acadêmicos /FAF 

Período de realização – De 16 a 18/11/2011 

 

1 Inscrições: As inscrições de trabalho serão exclusivamente na modalidade Pôster. 

Serão aceitos resultados de trabalhos (parciais ou finais) de experiências pedagógicas e 

pesquisas. Cada trabalho inscrito deverá ter no máximo, quatro integrantes. A 

participação na Mostra de Trabalhos Acadêmicos 2011 ocorrerá por:  

a) inscrição simples (garantindo a participação apenas como ouvinte)  

 b) com submissão de trabalho. 

 As inscrições serão feitas do dia 01 até o dia 07/11/2011 nas dependências da FAF e no 

dia 16/11/2011, das 18:00 às 19:00 h, na Secretaria de Cultura, onde acontecerá o 

evento. 

 

3 Apresentação  e resumos expandidos 

3.1 Textos: Os textos e resumos devem ser elaborados em programa Microsoft Office e 

com extensão em Word (doc). Título do trabalho em maiúsculo/negrito, centralizado, 

separado do nome do(s) autor(es) por uma linha,  com letra tamanho 12. Configuração 

da página A4 (21/29,7 cm); fonte times New Roman com letra tamanho 12, justificado, 

margens direita e inferior 2 cm, esquerda e superior 3cm,  espaçamento 1,5 entre linhas. 

O trabalho deverá conter Introdução (abordagem do tema, problema, objetivos, 

justificativa, metodologia); Apresentação e discussão dos dados; Considerações finais e 

referencial bibliográfico. Os textos deverão ter no mínimo cinco e no máximo 10 

páginas. 

3.2 Resumo: O resumo deverá conter título do trabalho em maiúsculo/negrito, 

centralizado, letra tamanho 12, separado do nome do(s) autor(es) por uma linha. 

Extensão máxima de 300 palavras, em página A4 (21x29,7 cm) com letra tamanho 12, 

fonte times New Roman, justificado, sem parágrafo e margens  direita e inferior 2 cm, 

esquerda e superior 3cm, espaçamento simples. Não devem ser utilizadas notas de roda 

pé. Apresentar no final, três a cinco palavras-chave. Colocar abaixo do título o último 

sobrenome do(s) autores em letras maiúsculas; à direita, seguido do(s) nome(s), sigla da 

instituição, endereço eletrônico do autor principal e, se for o caso, o órgão financiador 

da pesquisa (letra tamanho 12). 



3.3 Pôsteres: Deverá conter os seguintes itens: título, nome(s) do(s) expositor(es) e 

da(s) Instituição(ões), introdução, problema/questão, objetivos, metodologia, resultados 

e considerações finais/conclusões. Os pôsteres deverão ser confeccionados em tamanho 

0,90 cm X 1,20 cm, letra Times New Roman, tamanho mínimo 16. Recomenda-se 

organizar o conteúdo em tópicos. Somente serão apresentados na Mostra de Trabalhos 

Acadêmicos e devidamente publicados nos Anais/Digital do evento os trabalhos que 

estiverem em conformidade com essas normas. Receberão os certificados os  

participantes que se fizerem presentes no evento e cumprirem com suas atribuições. 

Para receber a certificação, todos os participantes deverão obter presença de pelo menos  

75% da carga horária total do evento. 

 Ficha de Inscrição em anexo. 

 


