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NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS

As etapas de submissão, avaliação e apresentação dos trabalhos seguirão o cronograma abaixo:

Etapas Datas

Submissão dos trabalhos até 08/10

Período de avaliação dos trabalhos até 15/10

Divulgação do resultado da avaliação dos trabalhos 18/10

Publicação do cronograma das apresentações e instruções aos autores para apresentações até 25/10

Realização do evento 28/10 a
30/10

Autores e coautores deverão se inscrever no evento através da plataforma abaixo:

https://eventos.ifmt.edu.br/eventos/90/VJENPEXDMT/

Serão aceitos trabalhos no formato de resumo simples, conforme template disponível no link:

https://docs.google.com/document/d/1pdiq364wVlnJadVOhxpe6Q8Fwb9LMOHH/edit?usp=sharing&ouid=10

0904582323944961685&rtpof=true&sd=true

Não serão aceitos trabalhos que descrevam revisões de literatura ou projetos.

No momento da submissão, os autores deverão optar por uma das Áreas Temáticas, descritas abaixo:

● Ensino: Trabalhos que discutam experiências exitosas desenvolvidas no campo do ensino e das

aprendizagens em contexto de sala de aula ou em contextos externos.

● Pesquisa: Trabalhos oriundos de pesquisa científica concluída ou em andamento (com resultados

preliminares).

● Extensão: Trabalhos que apresentem experiências extensionistas, concluídas ou em andamento, ligadas

a atividades e projetos acadêmicos que promovam intervenção social junto ao público externo.

Cada trabalho deverá apresentar no máximo seis autores (1 autor principal e 5 coautores). Não haverá

exceções para este quantitativo.

A submissão deverá ser feita por um único autor, que inserirá o conteúdo de cada seção do trabalho no



formulário de submissão disponível na página do evento.

Os trabalhos submetidos serão avaliados por uma Comissão Científica que dará parecer de: APROVADO;

APROVADO COM RESSALVAS ou REPROVADO.

Os membros da Comissão Científica farão a avaliação dos trabalhos considerando: aderência do trabalho à

área temática escolhida, relevância e/ou atualidade do tema, clareza do conteúdo, encadeamento lógico entre

as partes do trabalho, respeito à formatação definida pelo template e à norma culta da língua portuguesa.

No prazo estabelecido pelo cronograma como “período de avaliação dos trabalhos”, os trabalhos aprovados

com ressalvas deverão ser corrigidos pelos autores e encaminhados para reavaliação pelo comitê científico,

que emitirá um segundo parecer de: APROVADO ou REPROVADO.

Trabalhos com parecer “APROVADO COM RESSALVAS” deverão ser corrigidos em até dois dias e encaminhados

para reavaliação da Comissão Científica que emitirá um segundo parecer de: APROVADO ou REPROVADO.

Os comunicados sobre os resultados serão feitos através do sistema IFMT Eventos e pelo e-mail do

participante que submeteu o trabalho. Portanto, é de responsabilidade do autor consultar a plataforma nos

períodos indicados no cronograma.

A aprovação dos trabalhos implicará em sua apresentação oral por um dos autores e na publicação nos anais

do evento.

As apresentações serão realizadas de maneira remota, via plataforma Google Meet. As instruções para

realização das apresentações serão encaminhadas aos autores, como informado no cronograma.

Os três melhores trabalhos serão anunciados na cerimônia de encerramento do evento e serão certificados

com MENÇÃO HONROSA.

Os pareceres da Comissão Científica são soberanos, não sendo, portanto, suscetíveis a recursos e/ou

impugnações.

Os autores se responsabilizam legalmente pela originalidade, autenticidade, bem como se comprometem a

atender qualquer possível reclamação ou demanda apresentada, em juízo ou não, questionando os direitos

autorais do material textual e iconográfico apresentado, isentando os organizadores ou o IFMT da

responsabilidade quanto a esse tipo de demanda;

Os autores deverão estar cientes de que, mesmo após aprovação do trabalho, mas havendo comprovação de

fraude ou plágio, o documento será excluído.

Bom trabalho!

Atenciosamente,

Comissão Científica

V Jenpex do Campus Avançado Diamantino


