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NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS E RESUMO EXPANDIDO  
 

 
SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 
Participantes que poderão submeter trabalhos científicos: estudantes de graduação, 
pós-graduação e profissionais na área do evento.  
 
Para que possam publicar os seus trabalhos, o(s) autor(es) deverá(ão) realizar a 
inscrição para participar na JIC, e efetuar o depósito bancário correspondente ao 
período que forem fazer a inscrição (30,00, 40,00 ou 50,00) em uma das agências 
abaixo citadas ou via PIX) e encaminhar o comprovante do depósito bancário até o 
dia 16/08/2021, para o WhatsApp (44) 9 9921-2995. Data final para a submissão de 
trabalhos. 
 
Valores para inscrição: 
Até 30/07/21 – R$ 30,00 
Até 23/08/21 – R$ 40,00 
Até 20/09/21 – R$ 50,00 
 
Todos os autores dos Resumos Expandidos e/ou dos Artigos, deverão fazer a 
inscrição no evento. Não haverá custos adicionais para as publicações dos 
trabalhos 

*Caso o trabalho não seja aprovado para publicação, o valor do depósito bancário 
não será devolvido. 

*Contas e demais dados bancários para a realização dos depósitos referentes a 
inscrição no evento: 

*UNIMEO 
CNPJ: 78.669.868/0001-76 
 

BANCO DO BRASIL 
 

SICOOB 
 

CAIXA ECONÔNIA 
FEDERAL 

 

PIX 
 

Agência: 0830 
 

Transferência entre 
contas do BB: 0830-3) 

 

Agência: 4396 
 

Agência: 0957 
 

 Operação (ou Tipo 
de Conta):  003 

 

Chave Pix: 
 

78669868000176 
 

Conta Corrente: 
1070-7 

 

Conta Corrente: 
83-3 

 

Conta Corrente: 
601-5 

 

 

PIX - Caso o aplicativo solicite seleção de banco, escolha “Caixa Econômica Federal” 
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*OBS: Enviar comprovante para o WhatsApp (44) 9 9921-2995 – Romério – 
Tesouraria – para efetivar a inscrição  
  

A cópia dos resumos expandidos e/ou artigos deverá ser encaminhada para a 
submissão da Comissão Científica nos prazos definidos nestas Normas. 
 
No e-mail deve constar: Nome do Candidato, Título do Resumo Expandido ou 
Artigo e Curso/Área de Submissão.  
 
O nome do arquivo a ser enviado deve ser o título do Resumo Expandido ou 
Artigo. Enviar para o e-mail do curso que fará a inscrição. 
Os resumos expandidos e artigos serão publicados no site do evento com ISBN. 
Os resumos expandidos e artigos deverão seguir rigorosamente as normas para 
apreciação (conforme modelo abaixo), caso contrário, a Comissão Científica poderá 
devolver ou rejeitar o trabalho.  

 

DATA-LIMITE PARA O ENVIO DOS RESUMOS EXPANDIDOS E ARTIGOS  

Os resumos expandidos e artigos deverão ser remetidos ao curso escolhido para 
submissão até o dia 16/08/2021 impreterivelmente, através dos e-mails abaixo 
relacionados: 
 
Administração: administracao@unimeo.com.br 
Biomedicina: biomedicina@unimeo.com.br 
Ciências Contábeis: contabeis@unimeo.com.br 
Gestão de Cooperativas: gestao.cooperativas@unimeo.com.br 
Enfermagem: enfermagem@unimeo.com.br 
Pedagogia: pedagogia@unimeo.com.br 
Psicologia: psicologia@unimeo.com.br  
 
Os trabalhos enviados após 16/08/2021 serão desclassificados, sem direito a 
recursos de qualquer natureza. Após o recebimento, um e-mail de confirmação será 
enviado ao(s) autor(es). 
 

AUTORES 

Serão selecionados até três trabalhos por autor ou co-autor;  

Quando o resumo e/ou o artigo selecionado possuir mais de um autor, serão 
observados os seguintes critérios: 
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a) Número máximo de 5 (cinco) membros em cada trabalho; contando o 
orientador, quando este se referir a artigo.  É permitido 03 (três) membros em 
cada trabalho; quando este se referir a resumo expandido. 
c) Os certificados serão disponibilizados no site do evento. Não haverá 
certificados impressos. 
 
RESUMO EXPANDIDO  
As normas para o resumo expandido voltam-se a estruturação de um texto de no 
mínimo uma e no máximo três laudas, arquivo no editor de textos Writer ou Word for 
Windows, fonte Arial 12, espaçamento 1,5, justificado. Configuração de páginas 
segundo as normas da ABNT (A4 (21 x 29,7 cm): superior: 3 cm, inferior: 2 cm, 
esquerdo: 3cm, direito: 2cm. No cabeçalho do resumo deve constar: o Título do 
trabalho (em negrito e caixa alta, centralizado); Nome do(s) Autor(es) (fonte Arial 12, 
negrito e alinhado à direita com sobrenome em caixa alta e nome(s) em letra normal: 
titulação; instituição vinculada e endereço eletrônico (fonte Arial 10, alinhado à 
direita). O corpo do trabalho deve ser constituído de Introdução, Objetivos, 
Metodologia, Discussões e Resultados, Considerações Finas e Referências – 
Seguindo normas da ABNT.  
Palavras-Chave: fonte Arial, tamanho 12, justificado. Incluindo notas de fim de texto, 
referências e, se tiver imagem, esta deverá estar inclusa neste número de laudas 
 
*As apresentações dos Resumos expandidos acontecerão de maneira Online, 
com duração de cinco minutos. 
 
 
 
ARTIGO  
As normas para o artigo voltam-se a estruturação de um texto de no mínimo oito e 
no máximo doze laudas, arquivo no editor de textos Writer ou Word for Windows, 
fonte Arial 12, espaçamento 1,5, justificado. Configuração de páginas segundo as 
normas da ABNT (A4 (21 x 29,7 cm): superior: 3 cm, inferior: 2 cm, esquerdo: 3cm, 
direito: 2 cm. No cabeçalho do artigo deve constar: o Título do trabalho (em negrito e 
caixa alta, centralizado); Nome do(s) Autor(es) (fonte Arial 12, negrito e alinhado à 
direita com sobrenome em caixa alta e nome(s) em letra normal: titulação; instituição 
vinculada e endereço eletrônico (fonte Arial 10, alinhado à direita). No Resumo deve 
constar: objetivos, metodologia e resultados alcançados, não ultrapassando 250 
palavras – Arial 12, espaçamento simples. Palavras-Chave (03), separadas entre si 
por ponto, fonte Arial, 12, justificado. Incluindo notas de fim de texto, referências e, 
se tiver imagem, esta deverá estar inclusa neste número de laudas. O corpo do 
trabalho deve ser constituído de Introdução, Objetivos, Metodologia, Discussões e 
Resultados, Considerações Finas e Referências. 
 
*As apresentações dos artigos acontecerão de maneira online, com duração de 
até 15 minutos. 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Quando o trabalho for aprovado pela Comissão Científica, será enviado um e-mail 
com parecer favorável para a publicação.  

Quando o trabalho for aprovado com ressalvas, o mesmo será reencaminhado aos 
autores, até o dia 01/09/2021 - para alterações sugeridas.  

Após os autores realizarem a correção do trabalho, deverão encaminhar novamente 
para o e-mail da coordenação do curso, até 10/09/2021– VERSÃO FINAL.  

 

ATENÇÃO! 

*O e-mail deverá ser identificado com o título do trabalho; 

*Os trabalhos encaminhados após a data citada serão desclassificados; 

*Os trabalhos recebidos, só serão encaminhados para apreciação da 

Comissão Científica mediante comprovante de depósito bancário 

correspondente ao valor da inscrição para a JIC  

 


