
 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DOS RESUMOS PARA A 

X JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES 
 

Nome do primeiro autor1  

Nome do segundo autor2  

 

 

Para apresentar e ter seu trabalho publicado nos anais da Jornada, o autor deverá submeter o resumo 

até 20/04/2015. A aceitação do trabalho estará disponível nos murais e no site da Fundação 

Esperança/IESPES (www.fundacao.org.br), no dia 27/04/2015. O trabalho será publicado na forma 

em que for submetido, sendo, portanto, de inteira responsabilidade do (s) autor (es) a forma e o 

conteúdo apresentados. Na inscrição, o autor deverá informar: nome completo, título do trabalho, e-

mail e telefone, área temática em que melhor se enquadra o trabalho (de acordo com as áreas 

temáticas do CNPq), tipo do trabalho (trabalho de pesquisa, trabalho de extensão, estudo/relato de 

caso ou revisão da literatura) e em qual modalidade ele será inscrito (publicação no livro de 

resumos, apresentação de pôster ou prêmio Jovem Pesquisador). Todos os resumos inscritos devem 

ser acompanhados de uma declaração em que os autores autorizam a publicação no evento (pode ser 

preenchida no momento da inscrição, ANEXO B). Somente os resumos aprovados pela Comissão 

de Ética em Pesquisa do IESPES serão publicados no livro de resumos e poderão ser apresentados 

na forma de pôster ou oral (no caso dos trabalhos inscritos para concorrer à premiação Jovem 

Pesquisador). O resumo deverá conter no máximo UMA lauda (incluindo título e todos os dados 

solicitados, além das notas de rodapé), editado em Word for Windows, com fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples e alinhamento justificado. O Título do 

trabalho deverá estar em letras maiúsculas e em negrito, e devem constar ainda: Nome do(s) autor 

(es), instituição e e-mail para correspondência. O resumo deverá ser em parágrafo único, onde 

devem estar inseridos: introdução, referencial teórico, objetivo do estudo, metodologia, resultados e 

conclusão ou proposição. Abaixo do texto, devem-se indicar três palavras-chave e, após estas, as 

siglas dos órgãos financiadores, se for o caso.  

 

 

Palavras-chave: elaboração de resumo, pesquisa, iniciação científica.  

Órgão financiador: Fundação Esperança/IESPES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
______________________________________________________________________  

1 Titulação do primeiro autor e instituição onde está vinculado, seguido de e-mail  



2 Titulação do segundo autor e instituição onde está vinculado, seguido de e-mail 

 

 


