
 

 

 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

1) DATAS E PRAZOS 

 

05 a 25 de abril de 2018 até 23h59min – período de submissão dos trabalhos científicos. 

Prorrogado até 06 de maio de 2018 as 23h59min. 

 

30 de maio a 01 de julho de 2018 até 23h59min - devido ao adiamento do Simpósio foi 

aberto novo período de submissão dos trabalhos científicos. 

 

20 de maio de 2018 – divulgação dos trabalhos aprovados. Prorrogado para 21 de maio de 

2018. 

 

20 de julho de 2018 - divulgação de novos trabalhos aprovados. 

 

21 a 29 de julho de 2018 - submissão da versão final de novos trabalhos aprovados. 

 

25 de maio de 2018 – divulgação no site do local, data e horário da apresentação. Adiado 

para 01 de agosto de 2018. 

 

28 a 30 de maio de 2018 – apresentação dos trabalhos aprovados. Adiado para o período de 

08 a 11 de agosto de 2018. 

 

2) LIMITAÇÃO DE AUTORES 

 

Cada trabalho submetido deverá ter no máximo 5 (cinco) autores. Em hipótese alguma será 

aceita a inclusão de autor após a submissão. 

 

3)   FORMATOS DOS TRABALHOS 

 

Resumo Expandido (3 a 5 páginas) 

O resumo expandido deve incluir comparações com trabalhos relacionados e outros 

detalhes esperados em um documento que deverá ser divulgado à comunidade acadêmica.  
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Trabalho Completo (8 a 15 páginas) 

O trabalho completo é mais abrangente e pode ser compreendido como uma publicação 

de autoria declarada, que apresenta métodos e ideias originais de diferentes áreas de 

conhecimento. 

 

Orientações para conteúdo: 

 

O texto do Resumo Expandido ou Trabalho Completo deverá abranger os seguintes 

títulos: RESUMO, ABSTRACT, INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, RESULTADOS E 

DISCUSSÕES, CONCLUSÃO, AGRADECIMENTOS (opcionais) e REFERÊNCIAS. 

Orientações para formatação: 

 

Página:  

− Tamanho da página: A4; 

− Margens: superior, inferior, esquerda e direita de 2,5cm. 

 

Parágrafo: 

− Alinhamento: justificado; 

− Espaçamento entre linhas: simples. 

 

Fonte: 

− Fonte: Times New Roman; 

− Tamanho da fonte: 12 

 

Geral: 

− TÍTULO: letras maiúsculas, negrito e centralizado;  

− Subárea:  letras minúsculas, negrito e centralizado; 

− RESUMO: letras maiúsculas, negrito e alinhado à esquerda; 

− ABSTRACT:  letras maiúsculas, negrito, itálico e alinhado à esquerda;  
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− Palavras-chave: negrito e alinhado à esquerda; 

− Keywords: negrito, itálico e alinhado à esquerda;  

− Todos os títulos (INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÕES, 

CONCLUSÕES e REFERÊNCIAS) devem ser numerados, letras maiúsculas, negrito e 

alinhados à esquerda. Os subtítulos devem ser numerados, negrito e alinhados à esquerda. 

Ambos devem estar separados do corpo do texto e entre si por um espaço simples;  

− O texto deverá ter parágrafo de 1,25 cm e alinhamento justificado; 

− Gráficos, tabelas e imagens (figuras e fotos) devem ser centralizadas com o título na parte 

superior e fonte na parte inferior. 

 

4) MODALIDADES 

 

Área: Recursos Naturais 

Subáreas: 

− Agricultura Familiar, Cooperativismo e Associativismo; 

− Agropecuária, Meio-Ambiente, Processamento Agroindustrial; 

− Desenvolvimento Rural, Territorial e Regional; 

− Economia e Gestão; 

− Tecnologias e Inovações para o Agronegócio. 

 

Área: Gestão e Negócios 

Subáreas: 

− Administração Geral; 

− Produção e Operações; 

− Economia e Finanças; 

− Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional; 

− Marketing. 
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Área: Informação e Comunicação 

Subáreas: 

− Arquitetura de Computadores, Redes e Segurança; 

− Banco de Dados, Engenharia e Desenvolvimento de Software; 

− Processamento de Imagens e Visão Computacional; 

− Matemática e Inteligência Computacional; 

− Tecnologia da Informação. 

 

5) SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 

Acesse o portal de submissões em http://conferencias.fatecjales.edu.br 

 

No ato da submissão, o autor deverá seguir 4 passos: 

 

[1. Início] 

 

Modalidade: área e subárea. 

 

Tipo de Sessão: Resumo Expandido (apresentação em pôster) ou Trabalho Completo 

(apresentação oral). 

 

Diretrizes para Submissão: certifique-se de que a submissão está em conformidade com as 

condições seguintes, para prosseguir o processo de submissão: 

− A submissão não foi publicada ainda, nem está em consideração para publicação por outra 

conferência; 

− O arquivo de submissão está no formato OpenOffice ou Microsoft Word; 

− Foi removido o(s) nome(s) do(s) autor(es) no arquivo do trabalho. 

 

Declaração de Direito Autoral: autores que submetem a esta conferência mantêm os direitos 

autorais sobre o trabalho, permitindo à conferência colocá-lo sob uma licença Licence Creative 

http://conferencias.fatecjales.edu.br/
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Commons Attribution, que permite livremente a outros acessar, usar e compartilhar o trabalho 

com o crédito de autoria e apresentação inicial nesta conferência. 

 

Comentários ao Diretor da Conferência: texto opcional. 

 

[2. Transferência do manuscrito] 

 

Documento da Submissão: o arquivo a ser submetido no Simpósio deverá ser digitado no 

OpenOffice ou Microsoft Word, contendo apenas o TÍTULO, Subárea, RESUMO, 

ABSTRACT, INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÕES, 

CONCLUSÃO, AGRADECIMENTOS (opcionais) e REFERÊNCIAS. Deverá ser omisso(s) 

o(s) nome(s) do(s) autor(es), filiação institucional, e-mail ou qualquer informação que permita 

aos avaliadores identificar o(s) autor(es). Faça o download do modelo de documento de 

submissão (.doc) no site do Simpósio. 

 

[3. Inclusão de Metadados] 

 

Metadados da Submissão: preencha o formulário incluindo informação(ões) do(s) autor(es) 

para indexação do trabalho: prenome, nome do meio, sobrenome, e-mail, instituição, entre 

outros. Inclua o título e resumo do trabalho descrito no documento de submissão. 

 

[4. Confirmação] 

 

Após concluídos e verificados os passos anteriores, clique em Concluir Submissão para 

enviar seu manuscrito para o II SITEF - Simpósio de Tecnologia da Fatec Jales. Um e-mail de 

confirmação será enviado e a situação da submissão, dentro do processo editorial, pode ser 

acompanhada entrando no sistema.  
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Cada trabalho aprovado somente passará a compor a Programação de Apresentação dos 

Trabalhos mediante o pagamento da inscrição no II Simpósio de Tecnologia da Fatec Jales- 

SITEF.  

Os trabalhos que não estejam de acordo com os critérios estabelecidos pela comissão 

científica do Simpósio não terão sua submissão aceita.  

Somente serão aceitos trabalhos em português e com redação e ortografia corrigidas. Os 

trabalhos aprovados para publicação serão devolvidos aos autores para correções gramaticais, 

se necessário.  

Não serão aceitos trabalhos já publicados em periódicos, livros ou outros eventos. 

 

6) AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos enviados para o II SITEF serão avaliados pelos pares às cegas, sem a 

identificação de autoria. Os resultados não serão passíveis de recurso ou contestações. Os 

trabalhos aprovados serão divulgados no site oficial do Simpósio. O ato de submissão do 

trabalho é a concordância expressa com as regras do evento.   

 

7) APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS 

 

Pôster 

Os Resumos Expandidos serão expostos no formato de pôster em local, data e horário 

específicos. Pelo menos um autor deverá estar presente durante o horário de exposição 

agendado para discutir e tirar dúvidas de pesquisadores interessados no tema. 

 

Oral 

Os Trabalhos Completos serão apresentados oralmente em salas com projetor de 

multimídia. As sessões contarão com um responsável pela coordenação dos trabalhos. 

A apresentação deverá ser confeccionada no aplicativo Power Point 2003 ou superior. 

O tempo da exposição será de 15 minutos, sendo 10 para apresentação e 5 minutos para 

arguição. 
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Modelos de Apresentações em Pôster e Oral 

 

Serão disponibilizados no site oficial do Simpósio. 

 

8) ANAIS 

 

 Os trabalhos aprovados e apresentados serão publicados nos anais do Simpósio.  

 

9) CERTIFICADOS 

 

 Após o término do Simpósio, será fornecido certificado do trabalho aprovado e 

apresentado no Simpósio. Para imprimir ou fazer o download, o participante deverá acessar a 

área “Certificados”, localizada na página inicial do Simpósio e inserir o e-mail cadastrado. 


