SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS
O prazo para submissão dos resumos expandidos compreende o período de 20
de Janeiro de 2021 até 28 de Fevereiro de 2021. Os artigos enviados fora deste
prazo serão imediatamente desconsiderados.
Os resumos expandidos serão submetidos exclusivamente pela área do
congressista no evento www.doity.com.br/cne2021 devendo o autor/autora observar os
seguintes ítens abaixo do cabeçalho do artigo:
1- Indicar o EIXO TEMÁTICO,
2- Indicar a forma de apresentação: RESULTADO DE PESQUISA ou RELATO
DE VIVÊNCIA,
3- Indicar quem será o autor APRESENTADOR do artigo, sublinhando o nome
do mesmo para destacar dos demais.
O resumo expandido deve ser redigido em arquivo Word fonte Times New
Roman, tamanho 12, com espaçamento entre linhas simples e alinhamento justificado.
As referências bibliográficas deverão estar listadas em ordem alfabética,
alinhadas somente à margem esquerda do texto e seguindo as normas da ABNT(NBR
6023/2018).
O artigo deverá ter no mínimo 6000 caracteres e no máximo 9000 caracteres
com espaços em sua totalidade (incluindo as referências bibliográficas). No resumo
expandido são obrigatórios os elementos textuais: Título em letras maiúsculas, autores,
(nome do autor apresentador sublinhado), eixo temático, resumo, introdução,
metodologia, resultados e discussão, e conclusão. Serão aceitos apenas trabalhos em
português, contendo no máximo cinco autores.

Orientações importantes ao Autor:
•

Se as normas não forem seguidas conforme o modelo proposto, o trabalho será
automaticamente recusado. Não haverá retorno de resumos para correções;

•

No Resumo Expandido não devem ser inseridas imagens como fotos,
figuras e tabelas, apenas o texto. Tais informações serão disponibilizadas
aos leitores através dos pôsteres, se aprovado os trabalhos.

•

Recomenda-se rigor na correção e apresentação dos trabalhos, pois os
trabalhos aceitos serão reproduzidos nos Anais do Evento e disponibilizados
virtualmente e com ampla divulgação, sem revisão técnica e/ou gramatical,
sendo, portanto, de inteira responsabilidade do autor;

•

Cada autor apresentador pode submeter até 2 resumos expandidos; com
no máximo mais quatro co-autores, totalizando cinco autores no total para cada
artigo. Não há limite para participação como co-autor.

•

Os trabalhos serão submetidos a uma comissão científica, formada por
especialistas da área, para avaliação e emissão de parecer favorável ou
desfavorável à apresentação dos mesmos no evento;

•

O autor deverá se basear nas normas da ABNT no que for omissa esta presente
orientação.

