
 

NORMAS GERAIS DE FORMATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS - Comunicações Orais 

 1. As comunicações orais poderão compreender a apresentação de:  

1.1 pesquisas concluídas ou em andamento;  

1.2 projetos de pesquisa;  

1.3 projetos de extensão concluídos ou em andamento;  

1.4 estudos teóricos.  

2. As comunicações orais devem ser submetidas ao evento como resumo 
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 3. O resumo expandido deverá conter, no mínimo, 2 (duas) e, no máximo, 4 
(quatro) laudas, incluindo título, identificação dos autores, texto e referências.  

4. O resumo deverá ser enviado no formato Word, com as seguintes diretrizes: • 
margens à esquerda e superior 3 cm e, margens à direita 2 cm inferior 2 cm • 
fonte Times New Roman - tamanho 12 • espaço entrelinhas de 1,5 • alinhamento 
justificado • páginas numeradas na parte superior direita da página.  

5. O título do trabalho deverá estar em letra maiúscula e em negrito, com 
alinhamento centralizado.  

6. O(s) nome(s) do(s) autores(as) deverá(ão) ser digitado(s) logo abaixo do título 
do trabalho, alinhados à direita, seguidos do sigla da instituição entre parênteses;  

7. O resumo deverá conter os seguintes itens: 

7.1 Introdução – apresentação clara da temática/objeto de estudo, os objetivos, 
a justificativa e o problema, a base teórica;  



7.2 Metodologia - apresentação concisa dos procedimentos utilizados/ou 
propostos na realização do estudo;  

7.3 Resultados e discussões - apresentação dos dados e das análises 
realizadas;  

7.4 Considerações finais ou conclusões – deve ser elaborada com base nos 
objetivos e andamento do estudo;  

7.5 Referências – listar apenas os trabalhos mencionados no texto de acordo 
com as normas vigentes da ABNT.  

8. Os resumos ampliados deverão ser enviados para o e-mail:  

linha2seminario@gmail.com, até o dia 17/11/2019 (domingo) às 23h59min.  

9. A relação dos trabalhos aprovados será divulgada, na página do 
PPGEd/UFCG, no dia 25/11/2019.  

10. O evento não assegura a disponibilidade de computador para apresentação 
dos trabalhos. 
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