
CONGRESSO ESMAM
30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: desafios e perspectivas 

28 a 30 de novembro de 2018 - São Luís/MA

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

A COMISSÃO  ORGANIZADORA DO  CONGRESSO  FAZ  SABER  QUE  ESTÁ
ABERTA  A  CHAMADA  PARA  A  SUBMISSÃO  DE  TRABALHOS,  A  SEREM
APRESENTADOS NA FORMA DE RESUMOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO
CONGRESSO ESMAM: 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: desafios e
perspectivas, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2018.

ORIENTAÇÕES PARA AUTORES

A programação científica do  CONGRESSO ESMAM:  30 anos da Constituição
Federal: desafios e perspectivas ocorrerá de 28 a 30 de novembro de 2018. A
comunicação  dos  pôsteres  selecionados  será  feita  durante  a  programação  do
evento.

As propostas de trabalho, em formato de resumo expandido, serão recebidas e
analisadas  pelos  coordenadores  do  Congresso,  cabendo  a  eles  a  seleção,  a
organização e a condução dos trabalhos a serem apresentados.

Será garantida aos autores a duração máxima de 15 minutos para a exposição
dos pôsteres.

Os autores devem seguir as seguintes regras:
a)  Os  trabalhos  deverão  ser  submetidos  exclusivamente  pelo  e-mail
congressoesmam@gmail.com,  acompanhados  da  ficha  de  inscrição,  até
23h59min. (horário oficial de Brasília), do dia 26/10/2018;
b) A efetivação da inscrição se realiza mediante o preenchimento e o envio da ficha
de inscrição;
c)  Os  resumos  expandidos  podem  ser  para  divulgar  estudos,  resultados  de
pesquisas ou pesquisas em andamento;
d)  Cada  autor  poderá  submeter  somente  um  trabalho  para  avaliação  e
apresentação;
e)  Os  trabalhos  poderão  ser  de  autoria  de,  no  máximo,  três  autores  com  a
indicação do nome de todos eles seguidos da instituição a que estão vinculados e
o respectivo e-mail;
f) Após a submissão do trabalho, o autor será informado da decisão da comissão
através do e-mail cadastrado;
g) Aos participantes será garantida a certificação da sua participação bem como a
divulgação  do  seu  trabalho,  completo,  o  qual  integrará  publicação  temática
eletrônica,  com  o  selo  editorial  “Edições  Esmam”,  cujo  prefixo  editorial  possui
cadastro na Agência Nacional do ISBN;
h)  É  de  responsabilidade  dos  interessados  manter  seus  dados  pessoais
atualizados para viabilizar os contatos necessários;
i)  As ocorrências, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em
caráter irrecorrível, pela Comissão Organizadora do Congresso.
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ELABORAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 
a)  título  do  trabalho  (centralizado,  todo  em  letras  maiúsculas/caixa  alta,  com
subtítulo em letras minúsculas (se houver); autor(es): nome(s) justificado(s) a partir
da  margem direita  com chamada  numérica  para  a  maior  titulação  seguido  da
indicação da instituição de vínculo e e-mail; introdução (com objetivos e referencial
teórico); metodologia; resultados/discussão; conclusão e referências;
b) formato do arquivo: o texto do resumo deve ser elaborado usando um editor de
textos como Word, LibreOffice ou outro compatível;
c) quantidade de laudas/páginas: no mínimo 3 laudas e no máximo 5 laudas;
d) fonte: arial, tamanho 12;
e) margens: superior - 3,0cm; inferior - 2,0cm; esquerda - 3,0cm; direita - 2,0cm;
f) espaçamento entre parágrafos: não colocar espaçamento entre parágrafos;
g) recuo de parágrafo: 1,25cm no início de cada parágrafo;
h) espaçamento entre linhas: 1,5 cm;
i) figuras, gráficos, quadros: aplicar a norma da ABNT [NBR 14724:2011];
j) tabelas: aplicar a norma do IBGE [IBGE. Normas de apresentação tabular. 3.ed.,
Rio de Janeiro, 1993];
k) numeração progressiva das seções: aplicar a norma ABNT [NBR 6024:2012]
para a indicação da numeração dos tópicos e subtópicos (se houver);
l) citações: aplicar a norma ABNT [NBR 10520:2002];
m) referências: aplicar a norma ABNT [NBR 6023:2002].

FORMATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES
a)  Os  trabalhos  aprovados  serão  apresentados  por  meio  de  pôster/banner,
devidamente padronizado no que concerne à sua dimensão e à estrutura, isto é, à
sequência de elementos, conforme modelo, sendo obrigatório conter a logomarca
do evento. A cor da fonte para o título e para o texto do pôster/banner será preta;
b) O pôster/banner deve ser elaborado usando um editor de apresentações como
PowerPoint ou outro compatível;
c)  O  conteúdo  do  seu  trabalho/projeto  deverá  ser  resumido,  apresentando  as
informações  mais  relevantes  em cada  tópico  para  caber  no  pôster/banner.  Na
medida do possível, você pode utilizar imagens ou esquemas para apresentar as
informações;
d) O seu pôster deverá apresentar os seguintes tópicos: Introdução; Objetivo geral;
Objetivos específicos; Metodologia; Resultados, Conclusão e Referências;
e) O tamanho do pôster/banner é: 1,20 altura x 0,90 largura. Recomendamos que
seja  colocado no  pôster/banner  acabamento  com cordão.  ATENÇÃO:  Não use
fontes menores que 28 para não prejudicar a leitura do texto;
f) Antes de enviar o arquivo para a gráfica, recomendamos que você configure a
página de impressão em A4 e faça impressão prévia. Desta forma, você minimiza a
chance de problemas na gráfica e pode corrigir eventuais erros;
g) O pôster/banner deve ser impresso em lona;
h)  No(s)  dia(s)  previsto(s)  para  apresentação,  o(s)  autor(es)  deverá(ão)  estar
presente(s)  durante  o  horário  estabelecido  para  a  apresentação  dos  pôsteres,
podendo revezar com os outros autores, quando o trabalho for coletivo.
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