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COMUNICAÇÕES ORAIS - NORMAS  

 

RESUMO (Enviar no formato PDF via site) 

O arquivo do resumo deverá ser identificado com o nome do autor principal e enviado via site 

http://eventos.ufg.br/simpfep (link: enviar trabalho) no formato PDF.  

FORMATAÇÃO 

a) Extensão: de 250 a 500 palavras.  

b) Tamanho do papel: A4 

c) Margens: superior e inferior: 2,5 cm; esquerda e direita: 2,5cm 

d) Alinhamento: Justificado 

e) Fonte: Times New Roman, tamanho 12 

f) Espaçamento entre linhas: Simples 

g) Formato do arquivo: PDF. 

 

ESTRUTURA 

a) Grupo de Trabalho - GT ao qual o resumo está vinculado: canto superior, alinhamento à 

esquerda; 

b) Título do trabalho: em maiúsculo, centralizado e em negrito, após uma linha de espaço da 

indicação do GT; 

c) Autoria: nome do autor e do(s) coautor(es) alinhado(s) à direita, após uma linha de espaço do 

título. Escrever os nomes por extenso, usando caixa alta e baixa. Não inverter os 

nomes/sobrenomes e não abreviar. Não acrescentar titulações junto ao nome (a indicação, 

abreviada, deverá ser feita apenas no caso do orientador. Ex: Prof. Dr.). 

d) Vinculação institucional: logo abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), alinhada à direita; 

e) Agência financiadora (se for o caso): logo abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), alinhada à 

direita; 

f) Endereço eletrônico: logo abaixo da vinculação institucional ou da agência financiadora (se for 

o caso), alinhado à direita; 

g) Texto do resumo após uma linha de espaço. 

h) Referências de acordo com as normas da ABNT, após uma linha de espaço do texto completo. 

 



 

  

TRABALHOS COMPLETOS (Enviar no formato WORD via email) 

O trabalho completo deve ser enviado para avaliação via e-mail: nepefe.ufg.fe@gmail.com 

FORMATAÇÃO 

a) Extensão: de 3000 a 4000 palavras. Incluindo notas de rodapé e  referências. 

b) Tamanho do papel: A4 

c) Margens: superior e inferior: 2,5 cm; esquerda e direita: 2,5cm 

d) Alinhamento: Justificado 

e) Fonte: Times New Roman, tamanho 12 

f) Espaçamento entre linhas: 1,5 cm 

g) Formato do arquivo: documento Word compatível com versões anteriores a 2007. 

 

ESTRUTURA 

a) Grupo de  Trabalho - GT ao qual o trabalho está vinculado: canto superior, alinhamento à 

esquerda; 

b) Título do trabalho: em maiúsculo, centralizado e em negrito, após uma linha de espaço da 

indicação do GT; 

c) Autoria: nome do autor e do(s) coautor(es) alinhado(s) à direita, após uma linha de espaço do 

título. Escrever os nomes por extenso, usando caixa alta e baixa. Não inverter os 

nomes/sobrenomes e não abreviar. Não acrescentar titulações junto ao nome (a indicação, 

abreviada, deverá ser feita apenas no caso do orientador. Ex: Prof. Dr.). 

d) Vinculação institucional: logo abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), alinhada à direita; 

e) Texto do trabalho, após uma linha de espaço. 

f) Referências de acordo com as normas da ABNT, após uma linha de espaço do texto completo. 

g) Notas de rodapé (se necessárias) deverão ser inseridas no corpo do trabalho, ao final da 

página.j) A numeração das páginas deverá ser centralizada, na margem inferior. 

h) A apresentação das Comunicações Orais não deverá ultrapassar o tempo de 20 minutos. 

i) Para a apresentação das Comunicações Orais durante o evento será disponibilizado Datashow 

e computador portátil. Não será disponibilizado acesso à Internet. 
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