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MOSTRA ACADÊMICA CNEC CAPIVARI – 2016
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO
OBJETIVO
A 1ª Mostra Acadêmica da FACECAP tem o objetivo de compartilhar os trabalhos
científicos completos e em desenvolvimento de discentes, ex-discentes e docentes dos cursos
de Administração, Pedagogia e Ciências Contábeis, assim como, trabalhos desenvolvidos
pelos professores do colégio da Cnec Capivari. Os trabalhos apresentados serão reunidos em
Anais do Evento que ficará disponível em formato on line para divulgação científica e
profissional dos mesmos. A Mostra Acadêmica ocorrerá no dia 14 de Março de 2016.
INSCRIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DO RESUMO
As inscrições e o envio do resumo para apresentação de trabalhos na 1ª Mostra
Acadêmica da FACECAP ocorrerá entre os dias 15/02/2016 a 01/03/2016.
Os resumos deverão ser submetidos em uma via digitalizada em formato WORD via
e-mail contendo o arquivo devidamente identificado com o nome do trabalho, nome do
primeiro autor e do professor orientador.
É importante que os resumos sejam cuidadosamente revisados antes do
encaminhamento.
Trabalhos que estiverem fora das normas serão devolvidos ao autor que, se houver
tempo hábil, poderá efetuar as correções e reencaminhar os mesmos dentro do prazo
estabelecido pelo Comitê Científico do Evento.
Os resumos deverão ser encaminhados, via e-mail para:
 mostra@cneccapivari.br (discentes, ex-discentes, docentes dos cursos de
Pedagogia, ADM e Ciências Contábeis e professores do colégio);
As apresentações dos trabalhos serão realizadas em formato de banner digital
(slides), os quais deverão ser entregues eletronicamente para mostra@cneccapivari.br até o
dia 11/03/2016 para publicação junto ao Resumo.
Para a elaboração do banner digital, consultar modelo disponível no endereço
eletrônico: http://cneccapivari.br/arquivos/banner_mostra.pptx
OBS: TODO O ACADÊMICO QUE DESEJAR ENVIAR O RESUMO DEVERÁ TER
EM SEU RESUMO UM PROFESSOR RESPONSÁVEL, NO QUAL TAMBÉM SERÁ
AUTOR.

CNEC CAPIVARI
Educação Infantil - Ensino Fundamental - Ensino Médio - Educação Profissional - Ensino Superior

MODELO - RESUMO

TÍTULO E SUBTÍTULO COM LETRAS MAIÚSCULAS, NEGRITO, EM
FONTE TIMES NEW ROMAN, TAMANHO 14, CENTRALIZADO, COM
NO MÁXIMO 20 PALAVRAS.
SOBRENOME, Nome do Autor1; SOBRENOME, Nome do Autor2.
RESUMO
Deve ter no máximo, 500 palavras, com breves e concretas informações sobre a justificativa,
os objetivos, os métodos, fundamentação teórica e conclusões do trabalho, caso o trabalho já
tenha sido finalizado. Deverá ser iniciado imediatamente abaixo da palavra resumo. Não deve
conter citações e deve ser apresentado em parágrafo único, sem recuos. Deverá ser digitado
em Fonte Times New Roman, tamanho 12, entrelinhas simples, com título em negrito,
centralizado e letras maiúsculas.
PALAVRAS-CHAVE: Logo após o resumo, seguindo-se a expressão “PALAVRASCHAVE”: e, na mesma linha que ela será incluída, no mínimo três e, no máximo, cinco
expressões em português relacionadas ao tema do trabalho, separadas por ponto e vírgula.
Digitar em Fonte Times New Roman, tamanho 12, entrelinhas simples.

OBS: O texto do Resumo deverá ser formatado para um tamanho de página A-4, com
margens superior e esquerda 3,0 cm, margens inferior e direita 2,0 cm.
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