Normas para submissão de resumos
Formatação

- Papel padrão A4 no template do evento;
- Trabalho escrito em word e fonte Times New Roman em todo o texto.
Tamanho 14 para o título e 12 para informações dos autores e para o resumo;
- Espaçamento entre linhas simples para resumos simples e 1,5 para resumo
expandido;
- Margens superior e à esquerda 3, inferior e a à direita 2;
Tipos de
- Trabalhos não finalizados: modalidade Poster – vídeo gravado (tempo
apresentação máximo para apresentação: 07 (sete) minutos) – canal do Youtube do
campus;
- Trabalhos finalizados: modalidade Comunicação-oral - apresentação
online. (Tempo máximo para apresentação de cada trabalho: 10 (dez)
minutos) - Meet.
Sobre as/os - Máximo de 02 trabalhos como autor(a) e/ou coautor(a);
autoras/es
- Máximo de 01 autor e até 03 coautores por trabalho;
- Será permitida a submissão de mais de 01 trabalho por orientador(a);
- No momento da submissão do trabalho, todas/os as/os autoras/es e
coautoras/es devem estar inscritas/os no evento.
Composição CABEÇALHO
- Título e subtítulo em letra maiúscula e em negrito, centralizados. Fonte
Times New Roman, tamanho 14;
- Incluir nomes do/a autor/a seguido de coautor/a (logo após seus nomes e
sobrenomes, especificar a filiação institucional de cada um(a) e o e-mail);
- Colocar em negrito o nome da(o) autor(a) ou coautor(a) apresentador(a).

Informações
gerais

EXTENSÃO
- Para resumo Simples (para pesquisas não finalizadas), mínimo de 250 e
máximo de 500 palavras, sem recuos, contendo justificativa, objetivos,
possíveis hipóteses, métodos, resultados parciais, conclusões parciais,
palavras-chaves.
- Para resumo Expandido (para pesquisas finalizadas), mínimo de 04 e
máximo de 05 laudas, contendo os tópicos Resumo, Introdução, Métodos,
Análise e Discussão de Dados, Resultados Finais, Conclusões e Palavraschaves.
- Deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não
de enumeração de tópicos.
- Para submissão de trabalhos:
1 – Entre os dias 19 e 30 de outubro/2021, deve fazer inscrição no evento,
no site: https://1seleti.4.events/#/
2 – Depois da inscrição confirmada, vá em painel do participante e clique
em Submissão. Depois siga os passos.
3 – O trabalho será devolvido após ser analisado e será informado o link do
ClassRoom, onde a versão final do resumo deverá ser postado, juntamente
com o vídeo (no caso dos trabalhos em andamento).
- As comunicações orais via Google Meet acontecerão nos dias 25 e 26 de
novembro, podendo ser pela manhã ou de tarde, de acordo com o calendário
a ser divulgado 15 dias antes do evento. Já as gravações da apresentação de
Pôsteres serão disponibilizadas no canal do Youtube do campus, a partir de
26 de novembro.

Eixos
temáticos

- Após aprovação do resumo, o estudante deve postar, no Classroom,
divulgado pela comissão organizadora, a versão final do resumo e a
gravação do vídeo no caso de apresentação de pôsteres, e apenas o resumo
expandido no caso das Comunicações Orais.
- Tecnologia e o Processo Ensino e Aprendizagem;
- Linguística;
- Formação de Professores e Práticas Pedagógicas;
- Política Educacional e Desigualdade Social;
- Diversidade e Direitos Humanos;
- Estudos Literários;
- Saúde;
- Ensino de Línguas;
- Tradução;
- Acessibilidade/Inclusão;

DÚVIDAS FREQUENTES
1. Quem pode se inscrever no evento?
Toda a comunidade acadêmica do IFCE - Campus Tianguá.
2. E quem pode submeter trabalho?
Apenas alunos do IFCE, Campus Tianguá, matriculados no curso de Letras e que estejam: 1)
cursando as disciplinas de Pesquisa Cientifica, TCC 1, TCC 2 ou 2) Participem da monitoria,
Residência Pedagógica, projetos de extensão ou do FORPED. Aquela(e)s que se inscreveram como
“ouvinte” não podem submeter trabalho. Para os demais, a submissão de trabalhos está
condicionada à inscrição do(a)s participantes.
3. No momento da submissão, é necessário que a/o autor(a) e as/os coautoras(es) estejam inscritos
no evento?
Sim. É necessário que toda(o)s estejam inscrita(o)s.
4. E se o meu trabalho não for aprovado?
Caso o seu trabalho não atenda aos critérios estabelecidos pelo evento, assim como não
cumprimento dos prazos de submissão, não será permitida sua apresentação.
5. Quantos trabalhos posso submeter?
Cada participante pode submeter 02 trabalhos ao evento, independentemente de ser como autor/a
ou coautor/a).
6. Onde encontro o template do evento?
O template para submissão de trabalhos está disponível nas redes sociais do campus Tianguá.
7. É necessário que autoras/es e coautor/er apresentem juntos o trabalho?
A apresentação das comunicações orais pode ser realizada por um ou mais autores do resumo. No
caso de pesquisas em andamento, a gravação do vídeo deve ser realizada pelo autor principal.
8. Onde posso me inscrever?

Divulgaremos, nos próximos dias, a plataforma na qual o evento vai ser hospedado. Para mais
informações, você pode entrar em contato com a Comissão Organizadora pelo e-mail:
eventos.letras.tiangua@ifce.edu.br.

