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EDITAL 01.2020 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

1. PÚBLICO ALVO 

 

Docentes, discentes, técnico -administrativos de toda a Instituição de Ensino Superior 

(IES), além de pessoas da comunidade externa que estejam vinculadas às ações extensionistas 

da UNAMA - Santarém. 

 

2. PERIODO DE SUBMISSÃO 

 

O período para a submissão dos trabalhos será do dia 09 de março de 2020 ao dia 03 

de abril de 2020 sem a possibilidade de prorrogação de prazo. Para a submissão, encaminhe 

ao email diadol.unamastm@gmail.com apenas o artigo em formato PDF e o Formulário de 

Submissão Inicial preenchido. Não inclua nenhum autor, nem suas respectivas afiliações no 

artigo. Apenas o título do artigo. Todas as informações necessárias para a identificação dos 

autores – nome completo, afiliação e email – deverão ser enviadas no Formulário de Submissão 

Inicial. O não envio dessas informações no email é rejeição direta. Não é permitido alterar a 

lista de autores. 

 

3. CATEGORIAS DE TRABALHOS A SEREM PUBLICADOS 

 

Artigos científicos, relatos de experiências sobre o eixo comum: “Tecnologia nas 

diferentes profissões”.  

 

4. IDIOMA 

 

Os artigos científicos, relatos de experiências devem ser redigidos na língua do autor. O 

resumo e as palavras-chave dos trabalhos devem ser redigidos em português e em inglês. 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA 

NEAD - Núcleo de Educação a Distância 

                                                            I Salão de Pesquisa - DIA DOL 2020.1 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

I. A responsabilidade pelo conteúdo dos artigos publicados é exclusivamente do(s) 

autor(es); 

II. Os casos de plágio serão encaminhados à Comissão Científica e Editorial para 

devidas providências, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis; 

III. Todos os trabalhos submetidos deverão receber, pelo menos, dois pareceres 

favoráveis à publicação por parte de consultores ad hoc; 

IV. Os autores assinarão um termo de cessão de direitos autorais e de aceite de todas as 

normas de submissão, para publicação dos trabalhos aprovados. Nenhum trabalho 

será publicado sem a autorização expressa de, pelo menos, 1 (um) dos autores; 

V. A revisão gramatical dos trabalhos submetidos é de responsabilidade dos autores; 

VI. Estudo envolvendo o ser humano deve seguir de forma estrita a Resolução 510 do 

Conselho Nacional de Saúde (de 07 de abril de 2016); 

VII. O não atendimento à Resolução supracitada é de total responsabilidade do autor. 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os trabalhos submetidos à publicação serão avaliados por pares, adotando para tanto o 

método de avaliação duplamente cega. A publicação considera unicamente trabalhos inéditos 

ou aqueles excepcionalmente considerados relevantes pelo Conselho Editorial. 

Adotam-se os seguintes referenciais para julgamento: 

I. Aceito; 

II. Trabalho condicionalmente aceito - Autor(a) deverá ser instruído quanto às 

modificações de forma e/ou conteúdo do trabalho. Caso não sejam atendidas as 

retificações solicitadas, o trabalho não será publicado; 

III. Recusado - Autor(a) deve ser informado(a) quanto aos principais motivos da recusa. 

Os trabalhos deverão tratar sobre a tecnologia e sua aplicabilidade nas diferentes 

profissões. 
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7.     ITENS DE JULGAMENTO 

 

I. Originalidade e Relevância do Tema; 

II. Aderência a uma das temáticas da Disciplina Online; 

III. Encadeamento de ideias/ organização do trabalho (organização formal do texto, 

sequência e encadeamento das informações, rigor metodológico do trabalho); 

IV. Conteúdo. Relevância e estruturação formal do pensamento apresentado no conteúdo 

do artigo, com posicionamento original do autor e referenciação adequada aos 

trabalhos científicos considerados essenciais para a temática proposta (considerar, 

por exemplo, a atualização das referências, i.e., estado da arte). Não serão aprovados 

textos com longas citações sem um posicionamento concreto do autor; 

V. Redação / Clareza e adequação redacional do texto (ortografia, concordâncias 

nominais e verbais, links e completude dos parágrafos); 

VI. Atendimento às normas de submissão; 

VII. Rigor científico quanto às citações e referências a outros autores, bem como a 

normalização bibliográfica adotada pela ABNT atualizada; 

VIII. Adequação e qualidade das tabelas, quadros, gráficos e ilustrações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

8. FOLHA DE ROSTO 

 

Deve conter os seguintes elementos, nesta ordem: 

I. Categoria do trabalho: Artigo, relato de experiência;  

II. Área temática: estar vinculada a temática proposta para a publicação; 

III. O Título: na língua na língua do autor, centralizado, em negrito, fonte Arial, tamanho 

12 e com espaçamento simples, sem ponto no final. O título em inglês deve estar logo 

abaixo do título na língua do autor, (fonte Arial, letra normal, tamanho 12). Em caso 

de financiamento da pesquisa, a instituição financiadora deverá ser mencionada em 

nota de rodapé; 

IV. Nome (s) do (s) autor (res) deve estar alinhado na margem esquerda abaixo do título 

(fonte Arial, tamanho 12); 

V. Abaixo do nome especificar: titulação máxima, filiação institucional e endereço 

eletrônico (fonte Arial, tamanho 10); 
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VI. A quantidade máxima de autores será 04 (quatro) autores para todas as modalidades, 

sendo um dos 4 autores deverá ser obrigatoriamente o professor-orientador, ligado a 

IES UNAMA-Santarém e os demais (4 autores) alunos da Instituição; 

VII. Resumo, Palavras-Chave. O Resumo deve ter no máximo 200 palavras em um único 

parágrafo, sem recuo na primeira linha, com espaçamento simples e ser seguido de 3 

a 5 palavras-chave para fins de indexação do trabalho, as quais deverão ser separadas 

por um ponto. Nas palavras-chave, não devem aparecer termos e expressões que já 

constem no título do trabalho. 

VIII. Resumos em Inglês. Os resumos e palavras-chave em inglês devem ser a versão exata 

do resumo e palavras-chave em português. Os autores são responsáveis pela tradução 

escorreita dos resumos para a língua inglesa. 

 

9. TEXTO 

 

I. Tamanho do Texto - Os artigos deverão ter entre 10 e 15 laudas, incluídos todos os 

seus elementos (imagens, notas, referências, tabelas etc.). Os relatos de experiência 

deverão ter entre 5 e 10 laudas, com todos os seus elementos incluídos (folha de rosto, 

imagens, notas, referências, tabelas etc. OBS. o formato/extensão para submissão 

deve ser .DOC ou .DOCX. 

II. Imagens e figuras - As figuras, com resolução mínima de 100 DPI, além de constarem 

no texto enviado, deverão ser enviadas por e-mail em arquivo à parte, caso o trabalho 

seja aceito para publicação; 

III. Fonte: Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 das entrelinhas. Configurações das 

margens em 2,5 cm para direita, esquerda, superior e inferior em papel A4; 

IV. Referências - Serão apresentadas ao final do texto, conforme normas da ABNT 

vigentes; 

V. Anexos e apêndices - Serão aceitos desde que contenham informações 

imprescindíveis, que, complementem, ilustrem e/ou auxiliem a compreensão do 

trabalho, ficando facultado à Comissão de Avaliação o veto a anexos e apêndices que 

não forem assim considerados. 
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10. NORMAS ABNT 

 

O Ebook adota as seguintes Normas ABNT: NBR 6022:2018 (Artigo); NBR 

6023:2018 (Referências); NBR 6028:2003 (Resumos); NBR 10520:2002 (Citações). 

Normas para Tabelas: IBGE (1993). 

 

11. CONSIDERAÇÕES 

 

Trabalhos que não atentem para as normas de submissão serão recusados, sem envio 

para os consultores ad hoc.  

 

12.      NORMAS PARA O RESUMO A SEREM SUBMETIDOS PARA A 

APRESENTAÇÃO DO BANNER 

 

I. O texto dos originais deve ser escrito em língua portuguesa e organizado nas seções 

título, autores, corpo do resumo, palavras-chave, referências bibliográficas, quando 

pertinentes (seguir as normas da ABNT).  

II. Os resumos devem passar por rigorosa revisão do português.  

III. O texto deve ser formatado para tamanho de página A4, com margens superior, 

inferior, esquerda e direita de 2,5 cm. Deve ser empregada fonte Times New Roman, 

tamanho 11, exceto no título, e justificado. O espaçamento entre as linhas deve ser 

simples.  

IV. A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios estabelecidos nos 

códigos internacionais em cada área. Unidades e medidas devem seguir o sistema 

internacional.  

V. O texto deve iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, utilizando 

fonte Times New Roman, tamanho 14, em negrito e centralizado, com no máximo 

300 caracteres sem contar espaços.  

VI. Após duas linhas (espaços) do título, devem ser informados os nomes completos dos 

autores, separados por ponto e vírgula, em fonte Times New Roman, tamanho 12, 

centralizados e grafados somente com as primeiras letras maiúsculas. Fazer chamada 

com número arábico sobrescrito, após o último sobrenome de cada autor, para indicar 
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o endereço institucional (centro, departamento, núcleos, laboratórios, grupos de 

pesquisa). Indicar e-mail de todos os autores.  

VII. O corpo do resumo deve ter entre 350 e 400 palavras, não contando o título, palavras-

chave e referências, com breves e concretas informações sobre a contextualização, 

objetivos, metodologia, resultados ou resultados esperados, conclusão e referências 

bibliográficas, quando pertinente. O corpo do resumo deve ser apresentado em 

parágrafo único.  

VIII. As referências são facultativas, porém, quando houver menção à autoria no corpo do 

resumo, elas tornam-se obrigatórias e devem estar de acordo com as normas da 

ABNT.  

IX. Logo após o corpo do resumo, seguindo a expressão “Palavras-chave:” e na mesma 

linha que ela, devem ser incluídas no mínimo três e no máximo cinco expressões em 

português relacionadas ao tema do trabalho, iniciando com letra maiúscula e 

separadas por ponto e vírgula.  

X. Abreviaturas, se necessárias, deverão ser colocadas entre parênteses após a palavra 

inteira no seu primeiro emprego no texto.  

XI. Indicar auxílio e/ou bolsa no fim do texto.  

XII. Trabalhos que envolvam seres humanos devem incluir o número da aprovação no 

Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

13. CONFECÇÃO DO BANNER 

  

I. A confecção do banner deve ser na medida de 90 cm de altura X 60 cm de largura. 

II. Modelo do Banner disponível para os orientadores no link: 

https://sereducacionalbr-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rodrigo_gaspar_unama_br/EnOUa7vQBtdBqTIIi

ObeuEYB05e5K6VhGs3_mtRyp75VaQ?e=NLbmf1.  

III. Na identificação na parte superior devem constar: Título do trabalho (centralizado); 

- Autor(es): nome do(s) aluno(s) (centralizado); - Orientador: se doutor – Prof. Dr. 

Nome do professor; se mestre – Prof. Me. e Ma. Nome do professor (centralizado); - 

O corpo do banner (introdução, revisão de literatura, objetivos, métodos, resultados, 

https://sereducacionalbr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rodrigo_gaspar_unama_br/EnOUa7vQBtdBqTIIiObeuEYB05e5K6VhGs3_mtRyp75VaQ?e=NLbmf1
https://sereducacionalbr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rodrigo_gaspar_unama_br/EnOUa7vQBtdBqTIIiObeuEYB05e5K6VhGs3_mtRyp75VaQ?e=NLbmf1
https://sereducacionalbr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rodrigo_gaspar_unama_br/EnOUa7vQBtdBqTIIiObeuEYB05e5K6VhGs3_mtRyp75VaQ?e=NLbmf1
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discussão, conclusões) poderá ser alterado de acordo com a necessidade do trabalho 

desenvolvido, sendo necessário respeitar o tipo e o tamanho mínimo de fonte.  

IV. Ao elaborar seu banner, lembre que ele deve conter: - pouco texto e muitas figuras, 

fotos, tabelas, gráficos e esquemas; - os objetivos em frases concisas e resumidas; - 

a descrição do método empregado (tópicos ou esquema); - a apresentação dos 

resultados e/ou conclusões, mesmo parciais; - no final especifique até três palavras-

chave.  

V. Na preparação de seu banner procure utilizar a criatividade para apresentá-lo de 

forma atraente e comunicativa, mantendo o rigor científico.  

VI. O texto do banner deve ser claro e legível a uma distância de pelo menos um metro 

(tamanho mínimo da fonte = 30).  

VII. Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam 

facilmente apreendidas e utilizar todos recursos disponíveis para o banner despertar 

o interesse do público.  

VIII. Evite abreviações.  

IX. O banner deverá ser afixado às 14h30min do dia 17/04/2020 na área em frente ao 

CRA na Unama – Santarém e deverá ser retirado às 18h30. 

 

 

Santarém – PA, 07 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

Equipe NEAD 

 UNAMA/ Santarém  
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ANEXO A 

 

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DA VERSÃO INICIAL DE ARTIGO 

 

Artigo: < título do artigo > 

Tipo de submissão: (   ) Artigo Completo (   ) Relato de Experiência 

 

Nós autores confirmamos que verificamos o “Edital para Submissão de Versão Inicial” disponibilizado pela 

Equipe NEAD/ Unama Santarém, e que seguimos as normas propostas. 

(   ) Não   (   ) Sim 

Observação - É obrigação dos autores seguirem todas as regras do Edital 01/2020. Caso contrário, o artigo já pode 

ser rejeitado diretamente, mesmo sem ser revisado. 

 

Autor 1 – Afiliações – Matrícula – E-mail  

Autor 2 – Afiliações – Matrícula - E-mail  

Autor 3 – Afiliações – Matrícula - E-mail  

Autor 4 – Afiliações – Matrícula - E-mail (Orientador responsável) 

 

 

 

 

 


