
 

 

VIII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE EXTENSÃO 

23 A 25 DE OUTUBRO DE 2018  

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A Católica do Tocantins realizará no próximo mês de outubro a 8ª edição da 

JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE EXTENSÃO 

da Católica do Tocantins, que tem por objetivo a divulgação dos trabalhos científicos e 

de extensão desenvolvidos na Instituição no período de 2017/2018, por meio do 

PIBIC/CNPq, PIBITI/CNPq, dos Projetos de Iniciação Científica e de Extensão da 

FACTO, bem como outras produções realizadas pela comunidade acadêmica interna e 

externa.  

Os trabalhos deverão ser apresentados em formato de Resumos Expandidos, os 

quais poderão ser publicados nos ANAIS do evento, na página da faculdade 

(http://www.catolica-to.edu.br/portal/portal/pesquisa), se aprovados/selecionados pelo 

Comitê Técnico Científico da Católica, e acompanhados de um pôster para comunicação 

visual.  

Os Resumos Expandidos deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o 

dia 16 de outubro de 2018, segundo as normas estabelecidas neste documento. Além de 

enviar os Resumos, os autores deverão organizar a apresentação dos mesmos em pôsteres 

que serão afixados nos murais disponibilizados no dia do evento. 

 

2. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO 

 

a. O texto dos originais deve ser organizado em Título, Autores, Resumo, Palavras-chave, 

Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimentos 

(opcional) e Referências.  



b. O Resumo Expandido deverá ocupar, no mínimo, (3) três e, no máximo, (5) cinco 

laudas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras e Referências.  

c. O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A4, com margens superior e 

esquerda de 3 cm; inferior e direita de 2 cm. Deve ser empregada fonte Arial, tamanho 

12, exceto no título, e justificado. O espaçamento entre as linhas deverá ser de 1,5.  

d. As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as normas vigentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  

e. Citações de trabalhos extraídos de Resumos e Abstracts, publicações no prelo e 

comunicação pessoal não são aceitas na elaboração do resumo expandido.  

f. A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos 

Códigos Internacionais em cada área. Unidades e medidas devem seguir o Sistema 

Internacional.  

g. O texto deverá iniciar com o Título do trabalho com letras maiúsculas apenas nas 

iniciais das palavras, utilizando fonte Arial, corpo 14, em negrito, centralizado com, no 

máximo, 20 palavras.  

h. Após duas linhas (espaços) do Título, devem aparecer os Nomes Completos dos 

Autores, alinhado à direita, grafados somente com as primeiras letras em maiúsculo, 

acompanhados de notas explicativas em números arábicos (sobrescrito), os quais serão 

identificados em rodapé com os nomes das instituições, departamentos ou cursos, 

separados por ponto e vírgula do endereço de e-mail.  Os autores de uma mesma 

instituição devem ser agrupados em um único índice.  

i. A seção Resumo deve ter no máximo 200 (duzentas) palavras, com breves e concretas 

informações sobre a justificativa, os objetivos, métodos, resultados e conclusões do 

trabalho. Deverá ser iniciado imediatamente abaixo da palavra Resumo. Não deve conter 

referências bibliográficas. O Resumo deve ser apresentado com parágrafo único e em 

espaçamento simples. 

j. Logo após o Resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave” e, na mesma linha 

que ela, serão incluídas, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 4 (quatro), expressões em 

português relacionadas ao tema do trabalho, separadas por “ponto e vírgula” e que não 

devem estar presentes no Título.  



k. A seção Introdução deve ser breve e conter, no máximo, 800 (oitocentas) palavras. 

Justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão de literatura. O 

último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado.  

l. A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor 

entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve conter as referências da 

metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais empregadas. Não deve exceder 800 

(oitocentas) palavras.  

m. A seção Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos, até o momento, 

podendo ser apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos 

resultados deve estar baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de 

pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações.  

n. As Tabelas, Quadros e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser 

elaboradas de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Devem ser 

gravadas no programa Word para possibilitar possíveis correções. Devem ser inseridas 

no texto e numeradas com algarismos arábicos. O título deve (sem negrito), ficar acima, 

enquanto a fonte (em tamanho 10) deve ficar abaixo. É recomendável evitar a 

apresentação dos mesmos dados na forma de Figuras e Tabelas.  

o. A seção Conclusões deve ser elaborada com o verbo no presente do indicativo, em 

frases curtas, sem comentários adicionais (Resultados e Discussão), e com base nos 

objetivos e resultados do Resumo Expandido. Não deve exceder 200 (duzentas) 

palavras.  

p. A seção Agradecimentos deve expressar os agradecimentos ao órgão que concedeu a 

bolsa, às instituições e às pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa 

(exceto o professor orientador) seja em forma de apoio financeiro, de infraestrutura ou 

científico. Não deve exceder 50 (cinquenta) palavras.  

q. Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, 

em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, separar 

por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não devem ser abreviados. A ordem dos 

itens em cada referência deve obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT.  

O modelo do Resumo pode ser observado no Anexo I deste documento.  

 



3. ENCAMINHAMENTO DO RESUMO EXPANDIDO  

 

Os Resumos Expandidos deverão ser submetidos, PELO PROFESSOR 

ORIENTADOR, em uma cópia via e-mail para <jornada@catolica-to.edu.br>, 

acompanhado do Formulário para Apresentação de Resumo de Resumo Expandido 

(ANEXO III), contendo o nome da IES, o título do artigo, os nomes dos autores e do 

professor orientador, com seus respectivos dados pessoais solicitados no referido 

Formulário.  

É importante que os Resumos Expandidos sejam cuidadosamente revisados antes 

do encaminhamento. Trabalhos que estiverem fora das normas serão automaticamente 

desclassificados.  

 

4. ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER  

 

4.1 PÔSTER   

Cada Resumo Expandido deverá ser apresentado em um (1) pôster com dimensão de 0,90 

(largura) x 1,20 (altura) m. 

Para a confecção do pôster deverão ser adotadas as seguintes orientações:  

a) Identificar o pôster com o título do trabalho, os autores e a instituição, de forma 

destacada, conforme modelo descrito no Anexo II;  

b) Organizar a sequência dos dados de forma que o pôster seja autoexplicativo contendo 

introdução, desenvolvimento (material, métodos, resultados e discussão), conclusão ou 

considerações e literatura citada;  

c) Informar auxílio financeiro (se for o caso) e se o trabalho já foi apresentado 

anteriormente em outro evento;  

d) Imprimir em papel sulfite plotter formato A-0 e afixar em murais disponibilizados para 

a exposição dos pôsteres.  

 

4.2 DATA DA ENTREGA DO PÔSTER  

Os pôsteres deverão ser fixados nos locais determinados no dia da abertura da Jornada e 

deverão ficar exposto por todo o período do evento. No entanto, os responsáveis deverão 

comparecer e permanecer junto ao seu pôster na data e horário determinado para 

apresentação de pôsteres do seu curso, conforme descrito na programação do evento. Fica 



sob a responsabilidade do autor a fixação do seu pôster e quaisquer materiais que sejam 

necessários. Sendo assim, pede-se que cada autor compareça com, no mínimo, uma hora 

de antecedência ao local da exposição.  

 

4.3 APRESENTAÇÃO DO PÔSTER   

Os autores deverão permanecer junto ao pôster, para responder às arguições da banca 

avaliadora e quaisquer esclarecimentos ao público presente, em dia e horário a serem 

definidos na programação estipulada no Cronograma abaixo.  

 

 

5. CRONOGRAMA DA VII JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DE 

EXTENSÃO  

 

Dia 23/10 – Centro Superior de Ciências Agrárias e Ambientais 

Dia 24/10 – Centro Superior Politécnico 

Dia 25/10 – Centro Superior de Ciências Sociais Aplicadas 

 

6. RESUMO DA PROGRAMAÇÃO (Conteúdo da programação a ser divulgado) 

Das 14:00 às 18:00 – Oficinas temáticas  

Das 19:00 às 20:30 – Palestra  

Das 19:00 às 20:30 – Minicursos 

Das 19:30 às 22:00 – Exposição oral 

Das 16:00 às 18:00 – Exposição de pôsteres  

Das 21:00 às 22:00 – Atividade cultural 

 

 

 

 



ANEXO I 

MODELO – RESUMO EXPANDIDO 

 

O Resumo Expandido deverá ocupar, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 laudas, incluindo 

Texto, Tabelas e/ou Figuras e Referências. 

 

MODELO 

 

Título: O título do Resumo Expandido deverá ser escrito em negrito, fonte tamanho 14, 

com apenas as iniciais maiúsculas, centralizado e não exceder 20 (vinte) palavras.  

 

Nome Completo do Aluno1 

Nome Completo do Professor Orientador2  

Nome Completo dos Outros3...  

(No rodapé) 

1 Aluno do Curso de ................... da Instituição...............; E-mail:.......................  

2 Professores do Curso .............. da Instituição................; E-mail:.......................  

3 Outros Participantes ................ da Instituição................; E-mail:.......................  

 

Resumo  

Parágrafo único de no máximo 200 palavras, com espaçamento simples.  

Palavras-chave: no mínimo, 3 e, no máximo, 4.  

Introdução  

No máximo 800 palavras.  

Metodologia  

No máximo 800 palavras.  

Resultados e Discussão  

Não tem limite de palavras.  

Conclusões  

No máximo 200 palavras.  

Agradecimentos (opcional) 

No máximo 50 palavras.  

Referências  

Trabalhos mencionados no texto, de acordo com a ABNT vigente.   



 

ANEXO II 

MODELO DO PÔSTER  

 

(Baixar arquivo em PowerPoint no link “modelo do pôster”) 

 

 



ANEXO III 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE RESUMO EXPANDIDO  

(Disponível no link da Jornada para Preenchimento) 

PARA PRENCHIMENTO DO AUTOR 

Nome da Instituição de Ensino (Informar o nome completo e sem abreviações) 

 

Título do Resumo Expandido (Informar o título completo e sem abreviações) 

 

Nome do Primeiro Autor (Informar o nome completo e sem abreviações) 

 

CPF do Primeiro Autor  

 

Nome do Autor/Orientador (Informar o nome completo e sem abreviações) 

 

CPF do Autor/Orientador 

 

E-mail do Primeiro Autor 

 

E-mail do Autor/Orientador 

 

DADOS DOS OUTROS AUTORES 

Nome do Autor (Informar o nome completo e sem abreviações) 

 

CPF do Autor  

 

Nome do Autor (Informar o nome completo e sem abreviações) 

 

CPF do Autor  

 

Nome do Autor (Informar o nome completo e sem abreviações) 

 

CPF do Autor  

 

Nome do Autor (Informar o nome completo e sem abreviações) 

 

CPF do Autor  

 

Nome do Autor (Informar o nome completo e sem abreviações) 

 

CPF do Autor  

 

Nome do Autor (Informar o nome completo e sem abreviações) 

 

CPF do Autor  

 

PARA PREENCHIMENTO DA COORDENAÇÃO DO NUPPE 

RESUMO APRESENTADO EM PÔSTER SIM   NÃO   

RESUMO APRESENTADO DE FORMA ORAL SIM   NÃO   

ACEITE PARA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO EVENTO SIM   NÃO   

OBSERVAÇÃO DOS AVALIADORES  

 



 


