APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS NÃO VINCULADOS À EDITAL
Instruções para submissão de resumo para apresentação oral:
▪ Enviar resumo em documento word pelo e-mail su.icb.2020@gmail.com.
▪ PRAZO PARA SUBMISSÃO: 15 DE NOVEMBRO DE 2020.
▪ Adicionar no título do e-mail: Resumo SU.ICB – Pesquisa ou Ensino ou
Extensão (indicar a área de atuação).
▪ Anexar o resumo em documento word (seguir o modelo disponível no site
semanauniversitária.upe.br ).
O Resumo deverá respeitar o seguinte modelo:
– Título do trabalho (texto centralizado, fonte arial, tamanho 12, negrito, espaçamento
1,5, caixa alta);
– Nome completo dos estudantes, nome completo do orientador (texto centralizado,
fonte arial, tamanho 11, sem negrito, espaçamento 1,5, apenas as iniciais maiúsculas);
É PERMITIDO ATÉ 8 AUTORES POR TRABALHO, SALVO JUSTIFICATIVA.
– Unidade em que o estudante/orientador fazem parte (texto centralizado, fonte arial,
tamanho 11, sem negrito, espaçamento 1,5, caixa alta);
– De 03 a 06 palavras-chave separadas por vírgula (texto justificado, fonte arial,
tamanho 10, sem negrito, espaçamento 1,5, apenas iniciais maiúsculas);
- Apresentar o resumo de 1.500 a 2.000 caracteres com espaço, texto justificado, fonte
arial, tamanho 11, espaçamento entre linhas 1,5, sem negrito.
- Incluir no texto: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultado, Discussão

e

Conclusão.

Introdução: Apresentar os fundamentos para o desenvolvimento do estudo.
Objetivos: Devem ser relacionados os objetivos para execução do trabalho.
Métodos: Deve conter um breve resumo dos métodos utilizados, incluindo análise
estatística, caso necessário.
Resultados: 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.) e o tamanho da amostra.
Discussão: Discussão dos resultados com base na literatura
Conclusão: A conclusão tem que necessariamente estar embasada nos resultados
apresentados ou na fundamentação teórica do estudo.

ATENÇÃO:
- Os alunos inscritos devem estar regularmente matriculados na UPE.
- Todos os alunos devem estar inscritos na S.U. UPE http://semanauniversitaria.upe.br/inscricoes
- Os resumos NÃO serão publicados nos anais da Semana Universitária
/UPE, mas receberão certificação do ICB/UPE.

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS NÃO VINCULADOS À EDITAL
o INSTRUÇÕES
● Formatação do slide para apresentação (modelo disponibilizado no site
semanauniversitária.upe.br)
● Capa (primeira folha): Incluir o título do trabalho, nome dos autores, do
orientador, modalidade do trabalho apresentado (graduação, extensão…) da
respectiva unidade de ensino.
● Distribuir as informações subsequentes observando a seção correspondente, ou
seja, Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultado, Discussão, Conclusão ou
Referências, que estará em destaque no cabeçalho de cada slide.
● Enviar arquivo no formato .ppt para o e-mail su.icb.2020@gmail.com ATÉ 23
DE NOVEMBRO DE 2020.
● As informações sobre o link, data e horário da apresentação serão divulgadas
em breve.

