1

Universidade Estadual de Maringá - Herbário HUEM
23 a 25 de novembro de 2015
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS E APRESENTAÇÃO DOS
TRABALHOS
Os resumos de trabalhos científicos deverão ser do tipo expandido, de acordo com as
normas abaixo e enviados SOMENTE eletronicamente para o e-mail:
simposiohn2015@gmail.com aos cuidados da profa. Maria Auxiliadora Milaneze Gutierre,
impreterivelmente até o dia 02 de novembro de 2015.
Não é necessário entregar o resumo de trabalhos científicos no ato
da inscrição no evento. Faça sua inscrição no evento, garantindo
sua vaga nas palestras, oficinas e minicursos, e encaminhe seu
resumo no prazo acima citado.

Cada inscrição no evento dará o direito ao envio de 02 resumos.
Somente serão aceitos resumos com no máximo 06 autores, estando pelo menos 01
deles inscrito no evento.
Poderão ser submetidos trabalhos científicos nas mais variadas áreas das Ciências
Naturais, o que inclui as áreas biológicas, humanas e da terra.
Após o evento, todos os resumos serão publicados em um suplemento da Revista do
Mudi, periódico indexado do Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM
(http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ArqMudi).
Os resumos deverão ser redigidos em português, no Microsoft Word (fonte Times
News Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 e com todas as margens 2,5 e recuos dos
parágrafos com 1,25), contendo os itens abaixo (veja exemplo em: file:///C:/Users/UEMMUDI002/Downloads/23256-100676-1-PB.pdf):
- Título do trabalho (em negrito).
- Nomes dos autores (sem abreviações).
- Nome e endereço das instituições dos autores.
- e-mail para correspondências.
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- No corpo do resumo: Introdução, Objetivo(s), Material e Métodos, Resultados,
Conclusões e Referências Bibliográficas.
- Fontes financiadoras e/ou Apoio (opcionais).
Os resumos poderão ocupar até 03 páginas tamanho A4 como os itens supra citados,
incluindo figuras e tabelas (com respectivas legendas).
Os resumos deverão relatar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão concluídos (ou
que apresentarem resultados preliminares que sustentem seus objetivos) e as conclusões
apresentadas. Não serão aceitos resumos com descrições de projetos.
Revisões bibliográficas serão aceitas desde que baseadas em, no mínimo, 15 artigos
e/ou livros.
Envie o resumo para o endereço: simposiohn2015@gmail.com e espere a confirmação
de recebimento nos próximos dias. Somente após a mensagem de aceite considere seu
resumo submetido ao Simpósio.
Os autores deverão estar atentos aos contatos da comissão científica em relação às
correções/sugestões e aceite/recusa dos resumos submetidos ao evento, até o dia 16 de
novembro (data final para as correções dos resumos após serem devolvidos aos autores).
A falta de respostas às mensagens de correções, no prazo de 02 dias, implicará no
cancelamento da apresentação/recusa do resumo.
A data e os locais de apresentação dos trabalhos serão divulgados até o dia 16 de
novembro.

Normas para Apresentação dos Trabalhos Científicos
Somente serão realizadas apresentações orais dos trabalhos científicos, sendo
obrigatória a presença de pelo menos um dos autores durante nas sessões de apresentação
(veja datas e locais no site do evento: www.ccb.uem.br/herbário) será.
A apresentação terá a duração máxima de 15 minutos e mais 5 minutos para debates
com os ouvintes.
Os autores poderão apresentar seu trabalho na forma de slides do PowerPoint ou
programa compatível (na sala de apresentação estarão disponíveis o computador e o aparelho
de multimídia). O arquivo da apresentação deverá ser repassado aos monitores do evento
antes do início da sessão, evitando-se imprevistos.

