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Retificação nº 02, de 1º de outubro de 2018, ao Regulamento da 7ª Jornada de
Ensino, Pesquisa e Extensão (JEPEx) e 1ª Mostra Cultural, Científica e Tecnológica

do Campus Erechim do IFRS 

A Comissão Organizadora da 7ª Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JEPEx) e 1ª
Mostra Cultural,  Científica e Tecnológica do  Campus Erechim do IFRS torna pública a
Retificação  nº  01  ao  Regulamento  da  7ª  Jornada  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão
(JEPEx)  e 1ª  Mostra  Cultural,  Científica  e Tecnológica  do  Campus Erechim do IFRS,
relacionada ao Apêndice I do evento.

Onde se lê: 

APÊNDICE I
DIRETRIZES E MODELO DE RESUMO

(não incluir no resumo a ser submetido)

(LOGO DO EVENTO)

TÍTULO DO TRABALHO (letra Arial, tamanho 12, negrito, centralizado, maiúscula somente a
primeira letra e as que forem necessárias)

(1 espaço)
SOBRENOME, Nome1

SOBRENOME, Nome2

SOBRENOME, Nome3

SOBRENOME, Nome4

SOBRENOME, Nome5

(1 espaço)                                                                                                       
O texto do resumo deverá ser elaborado em língua portuguesa e conter no mínimo 250 e no
máximo 400 palavras,  em parágrafo único,  sem recuos,  sem tabulações,  sem marcadores ou
numeradores,  sem cabeçalho e rodapé,  sem citações e referências,  sem inclusão de tabelas,
diagramas, desenhos 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. Tamanho do papel: A4, sem numeração de página.
Orientação: retrato. Margens: superior (3 cm), inferior (2 cm), esquerda (3 cm) e direita (2 cm).
Fonte:  Arial.  Tamanho  da  fonte:  11.  Espaçamento  entre  linhas:  1  cm (simples).  Alinhamento:
justificado.  Quando  houver  nomes  científicos  e/ou  palavras  estrangeiras,  usar  itálico.  Usar
maiúscula somente nesses casos: primeira letra de frases, nomes próprios e siglas. Sugere-se a
utilização  do  verbo na  voz  ativa  e  na  terceira  pessoa  do  singular.  O resumo deverá  conter:
introdução, objetivo(s), metodologia, resultados parciais/finais e conclusões/considerações finais.
A introdução deverá apresentar o tema e a visão geral do trabalho. O(s) objetivo(s) deverá(ão)
contemplar qual(is) a(s) finalidade(s) e o(s) propósito(s) do trabalho. A metodologia deverá explicar

1 Curso, Instituição do autor, e-mail (letra Arial, tamanho 10)
2 Curso, Instituição do autor, e-mail (letra Arial, tamanho 10)
3 Curso, Instituição do autor, e-mail (letra Arial, tamanho 10)
4 Cargo/Curso, Instituição do Coorientador, e-mail (letra Arial tamanho 10)
5 Cargo/Curso, Instituição do Orientador, e-mail (letra Arial tamanho 10)
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como foi  desenvolvido o  trabalho,  qual  a  forma utilizada  para  sua execução.  Nos  resultados
parciais/finais  deverão  constar  o  que  é  possível  afirmar  acerca  do  trabalho  realizado  e  das
experiências  vivenciadas.  Nas  conclusões/considerações  finais  deverão  ser  elencados  os
resultados diante do(s) objetivo(s) proposto(s) e perspectivas para estudos futuros. O trabalho
poderá conter no máximo cinco autores. Apenas um dos autores deverá submeter o trabalho e
incluir  o  nome  dos  demais  participantes,  sendo  que,  entre  eles  deverá  constar  o  nome  do
orientador e coorientador (se houver). O arquivo deverá ser submetido em PDF. Após o envio da
versão final do resumo não serão permitidas alterações no texto sem a prévia autorização da
comissão organizadora.
(1 espaço)
Palavras-chave:  no  mínimo três  e  no máximo cinco palavras,  escritas  em letra  minúscula  e
separadas por vírgula.
(1 espaço)

Modalidade: Ensino, Pesquisa ou Extensão

Leia-se:

APÊNDICE I
DIRETRIZES E MODELO DE RESUMO
(não incluir no resumo a ser submetido)

(LOGO DO EVENTO)
(1 espaço)

Título do trabalho
 (letra Arial, tamanho 12, negrito, centralizado, maiúscula somente a primeira letra e as que forem

necessárias)
(1 espaço)

SOBRENOME, Nome (completo)6

SOBRENOME, Nome (completo)7

SOBRENOME, Nome (completo)8

SOBRENOME, Nome (completo)9

SOBRENOME, Nome (completo)10

(1 espaço)                                                                                                       
O texto do resumo deverá ser elaborado em língua portuguesa e conter no mínimo 250 e no
máximo 400 palavras,  em parágrafo único,  sem recuos,  sem tabulações,  sem marcadores ou
numeradores,  sem cabeçalho e rodapé,  sem citações e referências,  sem inclusão de tabelas,
diagramas, desenhos 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. Tamanho do papel: A4, sem numeração de página.
Orientação: retrato. Margens: superior (3 cm), inferior (2 cm), esquerda (2 cm) e direita (2 cm).
Fonte:  Arial.  Tamanho  da  fonte:  11.  Espaçamento  entre  linhas:  1  cm (simples).  Alinhamento:
justificado.  Quando  houver  nomes  científicos  e/ou  palavras  estrangeiras,  usar  itálico.  Usar
maiúscula somente nesses casos: primeira letra de frases, nomes próprios e siglas. Sugere-se a
6 Curso, instituição do autor (por extenso), e-mail (letra arial, tamanho 10)
7 Curso, instituição do autor (por extenso), e-mail (letra arial, tamanho 10)
8 Curso, instituição do autor (por extenso), e-mail (letra arial, tamanho 10)
9 Coorientador,  cargo,  curso,  instituição  do  coorientador  (por  extenso,  se  houver),  e-mail  (letra  arial,
tamanho 10)
10 Orientador, cargo, curso, instituição do orientador (por extenso), e-mail (letra arial, tamanho 10)
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utilização  do  verbo na  voz  ativa  e  na  terceira  pessoa  do  singular.  O resumo deverá  conter:
introdução, objetivo(s), metodologia, resultados parciais/finais e conclusões/considerações finais.
A introdução deverá apresentar o tema e a visão geral do trabalho. O(s) objetivo(s) deverá(ão)
contemplar qual(is) a(s) finalidade(s) e o(s) propósito(s) do trabalho. A metodologia deverá explicar
como foi  desenvolvido o  trabalho,  qual  a  forma utilizada  para  sua execução.  Nos  resultados
parciais/finais  deverão  constar  o  que  é  possível  afirmar  acerca  do  trabalho  realizado  e  das
experiências  vivenciadas.  Nas  conclusões/considerações  finais  deverão  ser  elencados  os
resultados diante do(s) objetivo(s) proposto(s) e perspectivas para estudos futuros. O trabalho
poderá conter no máximo cinco autores. Apenas um dos autores deverá submeter o trabalho e
incluir  o  nome  dos  demais  participantes,  sendo  que,  entre  eles  deverá  constar  o  nome  do
orientador e coorientador (se houver), o nome do orientador dever ser o último. O arquivo deverá
ser submetido em PDF. Após o envio da versão final do resumo não serão permitidas alterações
no texto sem a prévia autorização da comissão organizadora.
(1 espaço)
Palavras-chave:  no  mínimo três  e  no máximo cinco palavras,  escritas  em letra  minúscula  e
separadas por vírgula.
(1 espaço)
Modalidade: Ensino, Pesquisa ou Extensão.
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