
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas para Elaboração e Submissão de Resumo Expandido 
VII SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACCREI 

 

 

→ Tipos de Resumos / Apresentação 

Podem ser submetidos Resumos Expandidos de pesquisas desenvolvidas nas seguintes 

áreas de conhecimento:  

• Administração. 

• Agronomia. 

• Ciências Contábeis. 

• Direito. 

• Educação Física. 

• Enfermagem. 

• Engenharia Civil 

• Educação. 

• Ensino. 

• Medicina Veterinária. 

• Odontologia. 

• Pedagogia. 

• Psicologia. 

 

Todos os Resumos Expandidos submetidos e aceitos serão programados para 

apresentação na forma de Comunicação Oral, no Campus da FACCREI. 

 



→ Resumos que “não” serão aceitos 

Não serão aceitos pelo Conselho Científico do evento os resumos enquadrados em 

quaisquer um dos itens a seguir: 

• Resumo sem o nome completo, instituição de origem e e-mail do primeiro autor. 

• Resumo sem o nome completo e instituição de origem do orientador. 

• Resumo sem os nomes completos e instituição de origem dos demais autores. 

• Resumo com mais de 2 (dois) coautores. 

• Resumo sem rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de 

conteúdo e dados da pesquisa, incluindo área, nomes dos autores, título etc. 

• Resumo sem a devida clareza quanto o caráter da atividade. 

• Resumo sem a devida clareza quanto à interface de ensino-pesquisa-extensão. 

 

→ Inscrição do autor 

a) Para enviar um Resumo Expandido é necessário que o primeiro autor faça a 

inscrição no site (http://simposio.faccrei.edu.br/) OU diretamente na página de eventos 

da FACCREI (https://faccrei.jacad.com.br/academico/eventos/) no período de 24 de 

outubro a 16 de novembro de 2021. 

 

b) Atenção: O autor que enviar o Resumo Expandido é legalmente responsável por 

todo o seu conteúdo, juntamente com seu Orientador e/ou coautores. A coordenação 

do VII SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA é isenta de qualquer responsabilidade sobre 

o conteúdo do resumo que for divulgado e/ou publicado por qualquer meio de 

comunicação do evento (programa, certificado, e-mail, pôster, site, anais eletrônicos e 

outros), pelos autores ou por terceiros. Todos os autores devem ter conhecimento das 

normas, do conteúdo do resumo e concordar em ter seu nome inserido como autor, co-

autor ou orientador. 

 

c) Cada primeiro autor pode enviar até 3 (três) resumos. 

 

d) Cada resumo deve ser inscrito APENAS UMA VEZ, e pelo primeiro autor. 

 

→ Elaboração do Resumo Expandido 

Os Resumos Expandidos devem ser redigidos na ortografia oficial e digitados em folhas 

de papel tamanho A4, com a seguinte formatação de margens: superior 3 cm, inferior 2 

cm, lateral esquerda 3 cm, lateral direita 2 cm. O número máximo de páginas são quatro. 

http://simposio.faccrei.edu.br/
https://faccrei.jacad.com.br/academico/eventos/


O espaçamento entre linhas é de 1,5 cm. Os Resumos Expandidos devem ser escritos no 

programa Word for Windows, em versão 6.0 ou superior. Se você está lendo este 

documento significa que você possui a versão correta do programa. Os artigos devem 

ser enviados em formato doc. ou docx. Não serão aceitos para avaliação artigos em 

formato PDF ou odt. 

Vale ressaltar que as diretrizes aqui solicitadas para a estrutura do resumo, palavras- 

chave, citação, bem como para a elaboração das referências obedecem às normas NBR 

6028:2003, NBR 10520:2002 e NBR 6023:2018. 

 

Título e subtítulo (se houver): Manter apenas a inicial da primeira palavra e de nomes 

próprios em letra maiúscula. 

 

Dados dos autores: a primeira letra de cada nome em maiúscula e o restante em 

minúsculo. Abaixo do nome do autor deve constar o e-mail e o vínculo institucional, 

contendo nome da instituição, sigla, cidade, estado e país, separados por vírgula. Não 

devem ser utilizadas abreviaturas nos nomes dos autores. 

 

RESUMO: deve ser na própria língua do trabalho, com no máximo 250 palavras e 

apresentado no formato estruturado, contendo os itens: OBJETIVO, MÉTODOS, 

RESULTADOS e CONCLUSÕES, com espaçamento simples. 

 

PALAVRAS-CHAVE: deve conter entre três e cinco palavras-chave, no mesmo idioma do 

trabalho, separadas entre si por ponto e vírgula, e finalizadas também por ponto. As 

palavras-chave deverão ser, preferencialmente, padronizadas pelo Catálogo de 

Terminologia de Assuntos da Biblioteca Nacional (www.bn.br). 

 

Será permitido o número máximo de 5 referências. Estas deverão ser citadas ao longo 

do trabalho. 

 

Aspas devem ser utilizadas somente em citações diretas de até 3 linhas. Citações com 

mais de 3 linhas, deve-se destacá-las com um recuo de 4cm da margem esquerda e sem 

aspas, como determina a norma NBR 10520 para Citação. Negrito deve ser utilizado para 

dar ênfase a termos, frases ou símbolos. Itálico deverá ser utilizado apenas para palavras 

em língua estrangeira (for exemple). 

 

O resumo expandido deve conter: 



• Título do resumo; 

• Nome dos autores; 

• Afiliação dos autores; 

• Palavras-chave; 

• Resumo; 

• Introdução; 

• Materiais e métodos; 

• Resultados e discussão; 

• Conclusões; 

• Referências. 

 

Notas: As notas devem ser evitadas. Se forem imprescindíveis, utilizar notas de fim. As 

notas não devem ser utilizadas para referenciar documentos. 

 

a) O resumo expandido deve ser apresentado de acordo com o arquivo .docx MODELO DE 

RESUMO EXPANDIDO VII SIMPÓSIO 2022, disponível em 

http://simposio.faccrei.edu.br/, acessando a aba INSCRIÇÕES.  

 

Referências: A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores, portanto faz-

se imprescindível a atenção aos exemplos de referências listados a seguir, uma vez que 

estas estão de acordo com a norma NBR 6023:2018. 

Cada referência deve ter espaço simples entre linhas, devem estar alinhadas à margem 

esquerda do texto, separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples e 

elencadas em ordem alfabética observando o sobrenome dos autores. 

Uso abreviado dos nomes de autores. 

Ex: RODRIGUES, J. A. 

 

Para demais modelos e exemplos, consultar o Manual de Normas da FACCREI (as 

normas estão disponíveis por meio do Hiperlink: https://faccrei.edu.br/wp-

content/uploads/2020/06/MANUAL-DE-NORMAS-T%C3%89CNICAS-PARA-

APRESENTA%C3%87%C3%83O-DE-TRABALHOS-CIENT%C3%8DFICOS-DA-FACCREI-

2019.pdf 

 

OBS: se o documento on-line ou eletrônico estiver em versão digitalizada do original em 

PDF, fazer a referência como material impresso. 

http://simposio.faccrei.edu.br/
https://faccrei.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/MANUAL-DE-NORMAS-T%C3%89CNICAS-PARA-APRESENTA%C3%87%C3%83O-DE-TRABALHOS-CIENT%C3%8DFICOS-DA-FACCREI-2019.pdf
https://faccrei.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/MANUAL-DE-NORMAS-T%C3%89CNICAS-PARA-APRESENTA%C3%87%C3%83O-DE-TRABALHOS-CIENT%C3%8DFICOS-DA-FACCREI-2019.pdf
https://faccrei.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/MANUAL-DE-NORMAS-T%C3%89CNICAS-PARA-APRESENTA%C3%87%C3%83O-DE-TRABALHOS-CIENT%C3%8DFICOS-DA-FACCREI-2019.pdf
https://faccrei.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/MANUAL-DE-NORMAS-T%C3%89CNICAS-PARA-APRESENTA%C3%87%C3%83O-DE-TRABALHOS-CIENT%C3%8DFICOS-DA-FACCREI-2019.pdf


 

→ Horário das apresentações das comunicações 

 

A coordenação do VI I  SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA informará, por meio 

da página do evento, o cronograma de apresentação das comunicações, bem como o 

ensalamento. 

 

Atenção: Não será possível alterar a data programada e divulgada. 

 

→ Configurações e preparação do Resumo Expandido 

b) Prepare o Resumo Expandido de acordo com as informações contidas no arquivo 

.docx MODELO DE RESUMO EXPANDIDO VII SIMPÓSIO 2022, disponível em 

http://simposio.faccrei.edu.br/, acessando a aba INSCRIÇÕES.  

 

Atenção: Antes que o Resumo Expandido seja enviado, sugerimos que os autores façam 

rigorosa revisão  gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e dados da pesquisa. 

Não será possível corrigir o resumo após seu envio. Os dados serão publicados 

exatamente como forem enviados. Todos os autores e orientadores devem ter 

conhecimento das normas, do conteúdo do resumo e concordar em ter seu nome 

inserido no mesmo. 

 

→ Envio do resumo 

a) Antes de enviar o Resumo Expandido é necessário: 

• Estar ciente de que o Resumo Expandido deve ser enviado uma única vez; 

• Ter preparado e revisado o texto de acordo com as normas. 

 

b) Passo a passo para envio do resumo: 

• Utilize o MODELO DE RESUMO EXPANDIDO VII SIMPÓSIO 2022, disponível em 

http://simposio.faccrei.edu.br/, acessando a aba INSCRIÇÕES, para elaborar o 

seu texto. 

• Faça sua inscrição para participação no evento, preencha cada campo com as 

respectivas informações solicitadas. 

• Se a página da inscrição ficar muito tempo sem navegação, automaticamente 

será desconectada por questões de segurança. 

• Após preencher todos os campos sugerimos a revisão dos dados antes de 



finalizar a inscrição e o envio. 

 

c) Tutorial de Submissão do Resumo: 

 

1º 

Na página do evento: (http://simposio.faccrei.edu.br/),  acesse a aba INSCRIÇÕES e 

clique em INSCREVA-SE: 

 

 

2º 

Você será direcionado para a página de eventos da FACCREI, localize o VII SIMPÓSIO 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA e clique em  INSCREVER-SE: 

 

 

3º 

Caso ainda não possua cadastro, clique em NOVO CADASTRO e preencha os dados 

solicitados; SE já possui cadastro, informe seu login (e-mail, CPF ou RA) e senha, e clique 

em ACESSAR: 

http://simposio.faccrei.edu.br/


 

4º 

Localize o evento e clique em INSCREVA-SE AGORA: 

 

 

5º 

Para participar com a ACO - APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL, clique em 

PARTICIPAR: 

 



 

 

6º  

Aparecerá a confirmação de optou pela apresentação: 

 

 

7º 

Role a Barra de Rolagem e clique em CONCLUIR INSCRIÇÃO: 



 

 

8º 

Após confirmar sua inscrição, clique em MINHAS INSCRIÇÕES: 

Na sequência, para submeter seu Resumo Expandido, clique em ARTIGOS SUBMETIDOS: 

 

 

 

9º 

Clique em SUBMETER ARTIGO: 



 

 

10º 

Preencha todos os campos e anexe seu Resumo Expandido:  

 



 

 

 

11º 

PRONTO! 

Seu Resumo foi enviado para avaliação. Você pode acompanhar o STATUS da sua 

submissão em MEUS ARQUIVOS SUBMETIDOS:  

 

 

Assim que o Resumo Expandido for avaliado, o STATUS será alterado, fique atento! 

 

A Comissão Organizadora agradece seu interesse em participar de nosso VII SIMPÓSIO 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA e apresentar sua pesquisa. 

 

 



Tenha um ótimo evento!  

 

Comissão Organizadora do VII Simpósio de Iniciação Científica da FACCREI 

 


