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INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Os autores submeterão seus trabalhos no formato de resumo expandido exclusivamente pelo
site. Não serão aceitos trabalhos enviados a Comissão Científica via e-mail. 

Há duas modalidades de apresentação de trabalho: oral e pôster. Cada estudante de iniciação
científica do IF goiano bolsista do CNPq deverá apresentar seu trabalho na forma oral.  Os demais
trabalhos serão apresentados sob a forma de pôster.

Na exposição oral, os alunos terão 12 min para a apresentação e mais 5 min para arguições.
O modelo para os slides de apresentação estão disponíveis no site. Para a apresentação de pôster, o
modelo também está disponibilizado no site do evento. 

Os trabalhos submetidos deverão, obrigatoriamente, ser revisados pelo professor orientador.
Cada resumo expandido poderá ter no máximo seis autores. O texto deve ser configurado em

folha do tamanho A4 (21 cm x 29,7 cm), em duas colunas (largura 7,8 cm e espaçamento 0,4 cm),
com numeração das páginas e todas as margens 2,5 cm. O texto deve ser escrito em fonte Times
New Roman 11, justificado e com espaçamento simples. O resumo expandido deverá apresentar 2
páginas e seguir o modelo disponibilizado no site.

A apresentação do trabalho e publicação nos anais do evento está condicionada à aprovação
do  seu  conteúdo  pela  comissão  científica.  Para  a  redação  dos  trabalhos,  procure  observar  os
seguintes destaques:

- título e resumo em conformidade com o conteúdo do trabalho;
-  o  problema  da  pesquisa,  a  justificativa  e  o(s)  objetivo(s)  devem  estar  contidos  na

introdução;
- adequação do artigo aos métodos;
- conclusões coerentes com os objetivos;
- redação clara e bem estruturada;
- formatação em conformidade com as normas estabelecidas para o evento.

Para a grafia das referências bibliográficas será adotada a NBR 10520-2002 da ABNT com
algumas modificações.

Exemplo: desde o I congresso de Iniciação Científica do IF Goiano Câmpus Rio Verde – GO
foram diversas áreas abordadas, a exemplo de Coutinho et al. (2007) que estudaram a qualidade de
sementes  de  milho;  metodologias  para  o  isolamento  seletivo  de  actinomicetos  (Araujo,  1998).
Mencionou-se  também a  importância  da  secagem de  produtos  vegetais  (Almeida et  al.,  2009).
Observa-se que quando os nomes dos autores fazem parte do contexto da frase, apenas a primeira
letra do sobrenome é redigida em maiúscula e quando são colocados entre parênteses depois da
informação os mesmos devem ser em letras maiúsculas.

Este modelo foi baseado no modelo adotado pelo II CEIC com algumas modificações. 

O resumo expandido deverá ser enviado no formato de arquivo do Word (.doc). Os trabalhos
devem ser enviados impreterivelmente até o dia 31/07/2015. No ato do envio do resumo expandido,
o autor deverá indicar a área de conhecimento do seu trabalho.

É responsabilidade dos autores a preparação e envio dos trabalhos no presente formato. Por
este motivo, alertamos que observem com atenção a formatação,  especialmente gráficos e fotos,
quanto à legibilidade, resolução e qualidade.
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