Convocatória: X evento de iniciação científica
Instruções para envio e preparação do resumo
Período de Envio de Resumos:
Período de Envio de Resumo: 03 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2015
O resumo enviado dentro do prazo exigido pela convocatória, caso aceito pelo comitê
avaliador, será apresentado na revista científica eletrônica da instituição, como “pôster”
na aula inaugural do dia 06 de março de 2015, além de poder concorrer a comunicação
oral e a premiações na mesma data. Porém, os resumos com alguma observação serão
devolvidos ao autor pelo comitê avaliador para correções, sendo aceito ou recusado
diretamente.
Formato do Resumo:
• Resumos serão submetidos em português. Entretanto, resumos submetidos com
múltiplos erros ortográficos e gramaticais serão sumariamente rejeitados.
• O resumo deve conter título, seguido pelos nomes dos autores, identificação da
Disciplina, Curso, Instituição e endereço onde o trabalho foi realizado com o endereço
eletrônico
do
autor
principal.
• Para garantir que o seu nome seja citado de maneira uniforme, o autor deve padronizar
seu nome e sobrenome em todos os resumos em que for autor ou co-autor.
• O resumo deverá conter número máximo de caracteres de 3500 (incluindo os espaços)
• O resumo deve conter: introdução, objetivos, métodos, resultados, discussão e
conclusões.
• Quando os experimentos que compõem o resumo envolverem animais ou seres
humanos deve-se, obrigatoriamente, adicionar o código da aprovação (protocolo/
processo/ número) em comitê de ética em experimentação animal ou humana no item
material e métodos do resumo, e, anexar o documento digitalizado (pdf) da aprovação
do Comitê de Ética Experimental da Instituição no local especificado no portal de envio
de
resumos.
• Os resultados quantitativos não serão aceitos sem os valores numéricos (e.g.: número
de amostras, média e erro padrão; porcentagem do controle, etc...).
• As citações de referências bibliográficas devem ser mantidas em um número mínimo
e, caso necessário, mencionar: nome do periódico abreviado, volume, página inicial, ano
(e.g.: Brain Res. 472:24,1992).

•O TEXTO DO RESUMO DEVE TER O FORMATO EM
CONFORMIDADE COM O MODELO ABAIXO:
Título: MODELO DE RESUMO A SER APRESENTADO NO X EVENTO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, SOED-2015. Miranda, P.M.M., Cardoso, G.G., Curso de
Administração Faculdade dos Vales Elvira Dayrell, Curso de Letras Instituto Superior
de Educação Elvira Dayrell, SOED. Virginópolis, MG.
Introdução: Apresentar os fundamentos para o desenvolvimento do estudo. Caso sejam
feitas citações bibliográficas, siga o exemplo: Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82; 2049,
1986.
Objetivos: Devem ser relacionados os fundamentos e os objetivos para execução do
trabalho.
Métodos: Número da aprovação do presente projeto (protocolo/processo/TCLE) no
comitê de ética em experimentação animal ou humana. Este item deve conter um breve
resumo
dos
métodos
utilizados,
incluindo
análise
estatística.
Resultados: Não se esqueça de adicionar valores numéricos e suas unidades de
medidas. Quando forem apresentados resultados que necessitem ser acompanhados de
medidas de variância (desvio padrão, erro padrão, etc), não se esqueça de mencionar o
tamanho
da
amostra.
Discussão: breve comparação de seus resultados com um autor de relevância
Conclusão: Resumo deve ser finalizado com uma conclusão. A conclusão tem que
necessariamente
estar
embasada
nos
resultados
apresentados.
Apoio Financeiro: Deve ser mencionado na última linha. Apoio financeiro próprio,
empresa pública ou privada

