
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS

Os resumos deverão ser inéditos e de autoria própria, para fins de publicação nos anais

da Semana de Estudos Integrados da FAGAMMON (FAGAMMON WEEK). A

organização do evento e a diretoria da FAGAMMON repudiam qualquer ação que possa

se caracterizar em cópia, plágio ou equivalentes, na elaboração do trabalho.

Informações Gerais:

1- Período de Submissão: de 21/04 a 09/05 de 2022

2- Limite de tamanho e formatação: O (s) autor (es) deverá (ão) realizar o

download dos modelos de documentos disponíveis em

https://www.fagammon.edu.br/sei-anais (resumo expandido com nome e resumo

expandido sem nome) configurado em papel tamanho A4, com margem

superior, inferior, direita e esquerda em 2 cm e editar o resumo com no mínimo

2000 e no máximo 3000  palavras, incluindo as referências.

3- Organização do Resumo:

A. Título: O título deve ser apresentado em português e inglês. O título em

português deve estar em caixa alta, negrito e centralizado. O título em inglês,

deve ser incluído logo após o título em português, com um espaçamento de

linhas de 1,5 cm, este deve estar em negrito, itálico e centralizado. O formato

utilizado deve seguir o exemplo abaixo:

AVALIAÇÃO DA CARGA IDEAL PARA DETERMINAÇÃO DA

POTÊNCIA MUSCULAR EM MULHERES

Ideal Load Assessment for Determination of Potency in Women

https://www.fagammon.edu.br/sei-anais


B. Autores: Cada trabalho deverá conter no máximo cinco autores e somente serão

permitidos dois trabalhos por autor principal.

O nome completo de cada autor, e-mail e suas respectivas afiliações devem ser listados

após o título do resumo, mantendo um espaçamento entre eles. Os nomes devem estar

alinhados à direita, com espaçamento simples entre eles conforme modelo abaixo:

AVALIAÇÃO DA CARGA IDEAL PARA DETERMINAÇÃO DA

POTÊNCIA MUSCULAR EM MULHERES

Ideal Load Assessment for Determination of Potency in Women

Cintia Campolina D. R. da Silva – cintia.silva@fagammon.edu.br
Fagammon, Lavras - MG

Claudiane Maria Oliveira – claudiane.oliveira@fagammon.edu.br
Fagammon, Lavras-MG

O autor cadastrado como apresentador deverá ser o responsável pelo envio do (s)

trabalho (s) (autor de correspondência).

C. Resumo: deve ser inserido após o (s) nome (s) do (s) autor (res) com um

espaçamento de 1,5 cm. Os tópicos do resumo devem ser apresentados em parágrafo

único, espaçamento simples, modo justificado e conter descrições concisas:

Introdução: Explicar a importância do estudo.

Objetivos: Mencionar claramente os objetivos da pesquisa

Metodologia: Descrever o desenho do estudo, análises estatísticas realizadas,

citar o número de aprovação do comitê de ética, se assim houver.

Resultados: Descrever os resultados de maneira clara e detalhada.

Conclusão: Resumir e explicar o significado das descobertas apresentadas e

mencionar possíveis implicações futuras dos resultados.

Todos estes tópicos devem ser inseridos com primeira letra maiúscula e em negrito.

C. Palavras-chave e keywords: Número máximo de 3 (consultar a lista de

descritores apropriados para cada área) separadas por “ponto e vírgula” e

listadas após a conclusão com um espaçamento de linhas de 1,5 cm, alinhados à

esquerda da margem.

mailto:cintia.silva@fagammon.edu.br
mailto:claudiane.oliveira@fagammon.edu.br


Entre as palavras-chaves e keywords deve-se manter um espaçamento simples,

conforme o exemplo abaixo:

Palavras-chave: Spread; Intermediação Financeira; América Latina.
Keywords: Spread; Financial Intermediation; Latin America.

Observação: todas os termos em língua estrangeira devem estar em itálico

E. Introdução: Explicar a importância do estudo e descrever os objetivos da

pesquisa; se pertinente, explicar qual hipótese está sendo testada, espaçamento

entre linhas de 1,5 cm no texto e modo justificado. Deve ser apresentada após as

palavras-chaves/ keywords com um espaçamento de 1,5 cm. A palavra

introdução deve estar em caixa alta, negrito e alinhada à esquerda.

F. Metodologia: Descrever o desenho do estudo, análises estatísticas realizadas

e citar o número de aprovação do comitê de ética, se houver. Manter

espaçamento entre linhas de 1,5 cm no texto e modo justificado. Deve ser

apresentada após a introdução com um espaçamento de 1,5 cm. A palavra

metodologia deve estar em caixa alta, negrito e alinhada à esquerda.

G. Resultados/ Discussão: Apresentar, descrever, interpretar e discutir os dados

de maneira clara, manter espaçamento entre linhas de 1,5 cm no texto e modo

justificado. Deve ser apresentada após a metodologia com um espaçamento de

1,5 cm. As palavras resultados/discussão devem estar em caixa alta, negrito e

alinhada à esquerda.

H. Conclusão: Explicar o significado das descobertas apresentadas e mencionar

possíveis implicações futuras dos resultados, manter espaçamento entre linhas

de 1,5 cm no texto e modo justificado. Deve ser apresentada após os

resultados/discussão com um espaçamento de 1,5 cm. A palavra conclusão deve

estar em caixa alta, negrito e alinhada à esquerda.

I. Referências: Devem ser apresentadas conforme as normas da ABNT,

após a conclusão, com espaçamento simples, alinhando-se à margem

esquerda do texto, e separadas entre si por espaçamento duplo.



A palavra referência deve estar em caixa alta, negrito e alinhada à

esquerda.

J. Citações: devem ser inseridas no corpo do texto conforme normas da ABNT.

1. Envio dos trabalhos: O autor correspondência deverá encaminhar dois arquivos

para o e-mail: sei@fagammon.edu.br, sendo, o primeiro denominado “resumo

expandido com nome” e o segundo “resumo expandido sem nome”. Apenas no

arquivo denominado “resumo expandido com nome” deverá (ão) constar o (s)

nome (s) do (s) autor (es). Caso o arquivo “resumo expandido sem nome”

contenha o nome de qualquer autor, o trabalho será rejeitado pela organização do

evento.

Os arquivos deverão ser nomeados e enviados conforme os modelos:

AVALIAÇÃO DA CARGA IDEAL PARA DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA

MUSCULAR EM MULHERES – resumo expandido com nome

AVALIAÇÃO DA CARGA IDEAL PARA DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA

MUSCULAR EM MULHERES – resumo expandido sem nome

2. Avaliação dos resumos: Serão avaliados por uma comissão, somente os

resumos que se enquadrem em uma das Áreas Temáticas estabelecidas para os

anais da Semana de Estudos Integrados da FAGAMMON (FAGAMMON

WEEK), e que estiverem de acordo com as Normas de Submissão do evento.

Aqueles que forem aprovados receberão um e-mail de confirmação do aceite.

3. Apresentação dos trabalhos: todos os resumos expandidos serão apresentados

em formato oral, em data, local e horário a ser indicado pela organização do

evento.

4. Orientações para apresentação dos trabalhos aprovados

▪ A elaboração e editoração do material para a apresentação dos resumos serão de

responsabilidade dos autores.

▪ O modelo de apresentação a ser utilizado contendo o logotipo e dados do evento

está disponível no link: https://www.fagammon.edu.br/sei-anais

https://www.fagammon.edu.br/sei-anais


▪ A apresentação deverá conter: título, autor (es), introdução, objetivos,

metodologia, resultados, conclusão e as referências do trabalho. A utilização de

gráficos, tabelas, figuras e quadros torna-se opcional.

▪ Cada trabalho terá 20 minutos para a apresentação, incluindo a projeção dos

slides e mais 5 minutos para as perguntas/debates. Haverá uma comissão

avaliadora para coordenar e avaliar as apresentações. 

▪ Somente os autores inscritos poderão participar da apresentação do resumo

expandido.

8- Anais do evento: todos trabalhos aprovados e apresentados, serão publicados nos

anais, da forma como foram submetidos ao evento, não sendo realizada nenhuma

revisão de texto. Desse modo, eventuais erros de editoração nos resumos serão de

inteira responsabilidade dos autores.

Site dos anais: https://www.fagammon.edu.br/sei-anais

9- Certificação: A certificação está condicionada a apresentação do trabalho em dia e

horário estabelecido pela organização.

https://www.fagammon.edu.br/sei-anais

