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ANEXO I
FORMATAÇÃO DO RESUMO DO TRABALHO OU DA OFICINA
Autores
●
●
●
●
●

A pessoa que submeter o trabalho deverá ser o primeiro autor e o responsável pela
inclusão dos nomes dos demais autores.
Usar nome completo com iniciais maiúsculas, sem abreviações.
Informar o e-mail de cada autor.
Informar o curso de cada autor.
Informar o orientador do trabalho.

Título e Resumo
● Título (formato) - Usar letra maiúscula nos seguintes casos: primeira letra do título,
primeira letra de nomes próprios e siglas. Quando houver subtítulo, separar com dois
pontos.
● Título (conteúdo) - Deverá ser claro, preciso e coerente com o conteúdo do trabalho ou da
oficina.
● Resumo (formato) - Deverá ser elaborado de acordo com a norma culta da Língua
Portuguesa, com o mínimo 250 e o máximo de 400 palavras, em parágrafo único, sem recuo
no início das linhas, sem tabulações, sem marcadores ou numeradores, sem negrito, sem
sublinhado, sem recursos de html, sem citações e referências, sem inclusão de tabelas,
diagramas, desenhos, timbres ou figuras. Deverão ser evitados símbolos e contrações que
não sejam de uso corrente. Usar fórmulas e equações quando seu emprego for
absolutamente necessário, definindo-as na primeira vez que aparecerem. Quando houver
nomes científicos e/ou palavras estrangeiras, usar itálico. Usar maiúscula somente nestes
casos: primeira letra de frases, primeira letra de nomes próprios e siglas. O texto do resumo
deverá ser composto por uma sequência de frases concisas, afirmativas e não pela
enumeração de tópicos.
● Resumo (conteúdo) - Deverá conter: introdução com justificativa, objetivo(s), metodologia,
resultados
parciais/finais
e
conclusões/considerações
finais.
a) Introdução/Justificativa: deverá apresentar o tema, o problema e a visão geral do
trabalho,
suas
motivações,
origem
e
sua
relevância.
b) Objetivo(s): deverá(ão) contemplar qual(is) a(s) finalidade(s) e o(s) propósito(s) do
trabalho.
c) Metodologia: deverá explicar como foi desenvolvido e executado o trabalho e qual o
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método utilizado para obtenção dos resultados (opcional para oficinas).
d) Resultados parciais/finais: deverão constar o que é possível afirmar acerca do trabalho
e
estudos
realizados
(opcional
para
oficinas).
e) Conclusões/considerações finais: deverão consistir no desfecho do trabalho a partir dos
resultados e responder aos objetivos propostos, bem como elencar os benefícios do
trabalho, sua importância e contribuições.
● Grupo de Trabalho (GT): os trabalhos a serem apresentados serão divididos em cinco GT,
baseados nas áreas estratégicas ativas dos campi que integram a Mostra Metropolitana do
IFRS:
GT

1

-

Recursos

Naturais

e

Saúde

Descrição: trabalhos voltados para a educação ambiental, prática profissional e
demais atividades relacionadas ao meio ambiente, bem como, trabalhos
relacionados à área da saúde em todos os seus aspectos. Alguns temas de interesse
(mas não limitados a eles) são saúde coletiva, saúde e segurança no trabalho,
sustentabilidade ambiental, alimentação, nutrição, química ambiental, biologia;
agricultura, agricultura orgânica e sustentável, agroecologia.
GT 2 - Desenvolvimento Social e Educacional
Descrição: trabalhos voltados à construção de hábitos saudáveis de preservação e
manutenção de ambientes e patrimônios, de respeito às diferenças interculturais e
de promoção à inclusão social; à integração de indivíduos na sociedade; à
a melhoria da qualidade de vida. Alguns temas de interesse (mas não limitados a
eles) são leitura e produção de textos técnicos, estatística e raciocínio lógico,
tecnologias sociais, empreendedorismo, cooperativismo e associativismo,
desenvolvimento interpessoal, legislação e políticas públicas, normas técnicas,
responsabilidade e sustentabilidade social, qualidade de vida, ética profissional,
gestão desportiva e lazer.
GT 3 - Arte, Cultura e Comunicação
Descrição: trabalhos voltados às grandes áreas de Ciências Sociais Aplicadas,
Linguística, Letras e Artes e suas intersecções. Alguns temas de interesse (mas não
limitados a eles) são trabalhos práticos, teóricos ou teórico-práticos sobre arte,
comunicação, cinema, cultura, design, literatura, música, sonoridades e todas suas
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convergências. Serão aceitas exposições dialogadas de trabalhos que busquem
experimentar, produzir e ampliar o conhecimento geral ou específico dos níveis de
ensino básico (médio e técnico) e superior.
GT 4 - Ciência, Tecnologia e Inovação
Descrição: trabalhos voltados a tecnologias, letramento digital e pensamento
computacional, com o intuito de ampliar perspectivas de ensino e aprendizagem
relacionando tecnologia e inovação aos demais componentes curriculares. Além
disso, auxiliar os estudantes em como interferir de maneira ética e criativa na
sociedade em que vive. Alguns temas de interesse (mas não limitados a eles) são
tecnologias sociais, tecnologias da informação e da comunicação, análise e
desenvolvimento de sistemas, ciências exatas e da Terra, eletrônica e eletricidade,
robótica; atividades maker que envolvam marcenaria, bordado, costura,
construção de objetos, entre outras.
GT 5 - Conhecimentos Gerais
Descrição: trabalhos que não se encaixem nas temáticas dos demais GT, incluindo
as diferentes áreas do conhecimento.

●

Edital - Informar o nome completo do edital ao qual o projeto que deu origem a este
trabalho está vinculado (exceto oficinas).
● Palavras-chave - Inserir de três a cinco palavras-chave que melhor descrevam o conteúdo
do trabalho, iniciadas com letra maiúscula e separadas por ponto.
● Agências/Instituição - Indique as agências que fomentaram ou fomentam o trabalho.
Exemplo: IFRS, CNPq, FAPERGS, CAPES, FINEP, Empresa Privada, etc. Projetos sem fomento
devem indicar "IFRS - Fluxo contínuo", seguido do número do edital (em caso de oficinas,
apenas escrever "oficina").
Ineditismo
● Deve-se informar se o texto da submissão não for inédito, ou seja, se já foi publicado de
forma parcial e/ou integral ou se está em análise para publicação por outro evento.
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