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Submissão de trabalhos.

1. TRABALHOS E RESUMOS

1.1. Cada estudante poderá submeter apenas 1 (um) trabalho.

1.2. Todos os estudantes que desejam submeter trabalho para o XXVIII ENESTE
devem obedecer às seguintes normas:

1.2.1. O resumo deve ser submetido no formato DOC ou DOCX, ser escrito
em língua portuguesa e conter, além do título e identificação do(s) estudante(s), os
seguintes itens: Introdução, Objetivo(s), Metodologia, Resultado(s) e Discussão(ões)
e Conclusão. Entretanto, apesar dessa sequência ser a recomendada, tais palavras
não devem constar no resumo para apresentação em pôster;

1.2.2. A página deve estar no formato A4, orientação retrato, com margens de
2,5 cm (direita e esquerda) e 0,50 cm (superior e inferior);

1.2.3. O título deve estar centralizado e ser digitado todo em letra maiúscula,
fonte Times New Roman, tamanho 12 e em Negrito, exceto nomes científicos, que
deverão estar em Itálico. O título do trabalho deverá ser breve e informativo;

1.2.4.  Os nomes dos autores deverão estar  identificados abaixo  do título,
alinhados  à  esquerda,  fonte  Times  New  Roman,  tamanho  10.  Usar  número
sobrescrito para indicar o(s) estudante(s) e o orientador. O autor apresentador do
trabalho deverá ter o nome sublinhado;

1.2.5.  Para  o  corpo do  texto,  utilizar  o  tipo  de  fonte  Times New Roman,
tamanho 10,  com espaçamento de 1,5 entre linhas.  O texto do resumo simples
deverá conter no mínimo 1000 e no máximo 1500 caracteres e não deverá conter
marcas de parágrafo. O resumo estendido (comunicação oral) deve ter de 2 (duas)
à 3 (três) páginas;

1.2.6. O resumo deverá conter no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco)
palavras-chave  que  deverão  ser  alocadas  abaixo  do  corpo  do  texto  (resumo
simples),  e  acima  da  Introdução  (resumo  estendido),  precedidas  da  expressão
‘Palavras-chave’, em negrito;

1.2.7. Imagens e gráficos não devem constar no corpo do resumo simples;

1.2.8. Recomenda-se que os textos sejam revisados cuidadosamente quanto
ao conteúdo e forma ortográfica, pois o não cumprimento das normas pode causar a



rejeição  da  submissão  do  trabalho.  O  conteúdo  será  de  responsabilidade  dos
autores.

1.3.  Para  auxiliar  na  correta  submissão  do  trabalho,  a  Comissão  Organizadora
disponibilizará um modelo para os resumos.

1.4. A submissão de trabalhos deve ser feita somente por um estudante (autor ou
coautor).

1.5.  O  estudante  deve  realizar  o  cadastro  no  site  do  ENESTE  2017  para  ser
possível a submissão do trabalho.

2. DATAS IMPORTANTES

2.1. Data limite para submissão de trabalhos: 08 de Julho de 2017.

2.2. Notificação de aceitação dos trabalhos: 22 de Julho de 2017.

2.3. Data limite para reenvio dos resumos aprovados com correções: 31 Julho
de 2017.

2.4. Realização do evento: 12 a 15 de Outubro de 2017.

3. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADOS

3.1.  A aceitação dos trabalhos está  condicionada à  inscrição do(s)  autor(es)  no
XXVIII ENESTE.

3.2. Os trabalhos que não forem aceitos em comunicação oral podem ser aceitos da
forma de pôster. 

3.3. O recebimento dos certificados está condicionado à efetiva apresentação dos
trabalhos  aprovados,  em  horário  e  dia  previamente  divulgados  pela  Comissão
Organizadora.

4.  INSTRUÇÕES  PARA  A  PREPARAÇÃO  E  APRESENTAÇÃO  ORAL  OU
PÔSTER

4.1. Visando tornar a apresentação de trabalhos mais dinâmica e proveitosa, os
trabalhos aceitos serão apresentados com uma mescla de apresentação em pôster
e oral.

4.2. Os trabalhos que forem aceitos devem seguir as seguintes recomendações:

4.2.1. O pôster deverá conter:

4.2.1.1. A logo do ENESTE 2017;



4.2.1.2. Título do trabalho;

4.2.1.3. Nome dos autores, coautores e dos orientadores responsáveis
pelo trabalho;

4.2.1.4. E-mail do autor principal;

4.2.1.5. O tamanho do pôster deve ser de 0,90 m de largura por 1,20
m de altura;

4.2.1.6. O pôster deve ser fixado com 15 minutos de antecedência no
local indicado pela Comissão Organizadora;

4.2.2. A apresentação oral deverá:

4.2.2.1.  Ser  enviada  no  formato  PDF  para  o  e-mail  da  Comissão
Científica (cientifica.enestebahia@gmail.com) até, no máximo, 11 de Outubro
de 2017. E, também, o apresentador poderá trazer a sua  apresentação em
um pen drive, por exemplo;

4.2.2.2. Abordar os objetivos da pesquisa, a metodologia empregada,
principais resultados e conclusões;

4.2.2.3. Ter as informações organizadas (textos e ilustrações) de forma
clara e objetiva;

4.3. Pelo menos um dos autores deve estar presente para a apresentação do seu
trabalho durante toda a sessão.

4.4. O tempo disponível para cada apresentação oral e/ou pôster é de 15 (quinze)
minutos,  sendo  10  (dez)  minutos  para  a  exposição  e  5  (cinco)  minutos  para  a
discussão do trabalho apresentado.

4.5. Encerrada a sessão, o pôster deve ser retirado pelo apresentador.

4.6. A fixação e remoção dos trabalhos são de responsabilidade dos autores.

ATENÇÃO: A  Comissão  Organizadora  não  se  responsabilizará  por  pôsteres
deixados no local do evento após a apresentação.

5. CERTIFICADOS

5.1. A Comissão Organizadora  NÃO fornecerá certificado aos trabalhos que não
forem apresentados nos dias e locais previstos.

5.2. O fornecimento do certificado está condicionado a avaliação do(s) docente(s)
presente(s).

mailto:cientifica.enestebahia@gmail.com


6.  Casos não previstos  neste  edital  serão julgados pela Comissão Científica  do
XXVIII ENESTE.

Salvador, 20 de abril de 2017.

Comissão Científica do XXVIII ENESTE.


