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REGRAS GERAIS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 
1. Condições para Submissão de Trabalho 
 
Para a submissão de trabalho, autor e coautor(es) devem estar devidamente inscritos no evento. 
 
O trabalho deve ser enviado somente por e-mail, no endereço semat@unir.br, no período de 15/07/2020 a 
15/08/2020, constando no campo “Assunto” a modalidade de trabalho (Resumo Expandido ou Trabalho 
Completo), e na parte do texto do e-mail deve ser preenchido o título do trabalho, o nome do autor e 
coautor(es), e a área.  
 
O conteúdo do trabalho é de total responsabilidade do seu autor e coautor(es), devendo ser anexado, via e-
mail, em arquivo Word ou Tex não superior a 10 MB, em conformidade com as normas detalhadas nos 
Templates (modelos) já no formato docx. Sendo que a digitação do texto deve, necessariamente, ser feita 
no Template, respeitando a formatação descrita no corpo do mesmo. No caso, sugere-se que o trabalho seja 
submetido a uma revisão gramatical antes de ser submetido. 
 
O limite de autoria para o trabalho é de 04 participantes, sendo 01 autor e 03 coautores, indiferente da 
modalidade. E cada participante poderá integrar no máximo 01 trabalho como autor e 02 trabalhos como 
coautor, independentemente da modalidade. 
 
O trabalho deve estar associado a uma das seguintes áreas: 

1. Educação Matemática; 
2. Matemática Pura; 
3. Matemática Aplicada; 
4. Estatística. 

 
2. Avaliação dos Trabalhos 
 
Todos os trabalhos serão submetidos à Comissão Científica, a qual procederá por meio de formulário 
específico para avaliá-los, se reservando o direito de recomendar a publicação e apresentação do trabalho 
em outra modalidade diferente da qual o mesmo foi inscrito. 
Como critérios de avaliação dos trabalhos, destacam-se: 

1. Relevância e pertinência do trabalho para o evento; 
2. Adequação à área e à modalidade de trabalho; 
3. Objetivos, fundamentos teóricos e metodológicos, e resultados/considerações consistentes; 
4. Clareza, consistência e rigor na argumentação do trabalho; 
5. Atendimento às normas da ABNT. 
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3. Modalidade de Trabalho 
 
O resumo expandido se caracteriza como um texto escrito de 04 a 06 páginas (Template Resumo 
Expandido), versando sobre resultados parciais ou finais de pesquisa (por exemplo, projetos de Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC), resultados e considerações preliminares de TCC, estudos de caráter 
científico em andamento etc.), bem como sobre relatos de experiências (ações que tratam de prática de sala 
de aula, de formação de professores e de desenvolvimento de produto/recurso, devendo contemplar uma 
descrição da experiência realizada e reflexões sobre a mesma). 
 
O trabalho completo corresponde a um texto escrito de 08 a 12 páginas (Template Trabalho Completo), 
tratando de pesquisas concluídas ou em andamento com resultados/considerações parciais concisos, sejam 
de natureza teórica ou empírica. 
 
Tanto os autores e coautor(es) dos trabalhos completos quanto dos resumos expandidos deverão 
necessariamente, enviar junto com o arquivo do trabalho um outro em formato PDF ou TEX de um Pôster 
Digital (arquivo estruturado em formato de banner e salvo em PDF) do referido trabalho. Visto que por 
causa da pandemia, o evento será online e não terá apresentação oral e física de banner, dessa forma 
objetivando dar visibilidade aos trabalhos será organizado no site do evento uma exposição digital dos 
trabalhos. 
 
Como recomendações para a melhor visibilidade e entendimento do Pôster Digital, sugere-se que: 

1. Seja estruturado com dimensões de 90 cm de largura e 100 cm de altura; 
2. Apresente título, autores, introdução, objetivos, metodologia, apresentação e discussão dos dados, 

considerações finais e referências; 
3. Apresente qualidades estéticas e atrativas aos participantes do evento; 
4. O texto apresentado no banner deve ser objetivo e ser os pontos principais do texto escrito. 

 
4. Observações Gerais 
 

 A submissão de trabalho e o envio do Pôster Digital deve ser feito considerando um e-mail por 
trabalho, independente da modalidade. 

 Após submissão do trabalho, quem o submeteu receberá um e-mail confirmando o seu recebimento. 

 O parecer do trabalho feito pela Comissão Científica será encaminhado para o e-mail de quem o 
submeteu para conhecimento e as devidas adequações, caso seja necessário. 

 Os trabalhos aceitos pela Comissão Científica serão publicados nos Anais do evento, se e somente 
se, for recebido junto com o trabalho o arquivo do Pôster Digital. 
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