
 
  

 

 
 O I Encontro das Ciências do Estado do Maranhão tem como proposta a 

socialização dos cursos de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas, 

através de atividades científicas, entre as quais destacamos a apresentação de 

trabalhos em forma de pôster e comunicação oral, que deverão ser publicados 

em caderno de resumo. 

Os interessados deverão submeter trabalhos em formato de resumo, que serão 

encaminhados à Comissão Científica do evento, ficando o aceite condicionado 

à relevância da temática, conteúdo do trabalho, assim como a observância às 

normas estabelecidas, conforme critérios abaixo discriminados. 

 

 NORMAS PARA ENVIO DE RESUMO 

 
 O resumo do trabalho deve ser o resultado de pesquisa, ensino, extensão ou 

relato de experiência. Na elaboração os autores devem ser cuidadosos quanto 

à indicação de finalidades, metodologia, resultados e/ou conclusões da 

investigação ou extensão.  

O título deverá estar centralizado, em negrito e em fonte Times New Roman 

tamanho 14. Abaixo do título deverá constar o nome dos autores separado por 

vírgula e alinhado a direita, seguido do nome do respectivo orientador(a). 

Indicar a Instituição de cada autor através de numeração sobrescrita e o e-mail 

do autor principal. Quanto a sua extensão, os resumos devem ter: 1.000 (mil) a 

1.500 (mil e quinhentos) caracteres, incluindo espaços; fonte Times New 

Roman; tamanho 12 (doze); espaçamento simples entre linhas; parágrafo 

único; sem bibliografia; sem notas; sem figuras (apenas texto). Na formatação 

deve constar margem esquerda de 3,0 cm, superior 3,0 cm, margem direita 2,0 

cm e inferior 2,0 cm. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, 

antecedidas da expressão Palavras-chave, separadas entre si por ponto e 

finalizadas também por ponto, não podendo ultrapassar 5 (cinco) palavras. O 

trabalho deve indicar a área de conhecimento em que se classifica conforme 

quadro abaixo: 

 

NORMAS DE ENVIO DE TRABALHOS PARA I 

ENCONTRO DAS CIÊNCIAS DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

 



CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 
NORMAS OBRIGATÓRIAS  

 
Normas ABNT: NBR 6022:2003 (Apresentação de artigos em publicações 

periódicas), NBR 6028:2003 (Resumos), NBR 6023:2003 (Referências – 

elaboração), NBR 10520:2002 (Citações) e NBR 6024: 2003 (Numeração 

Progressiva).  

Normas de Apresentação Tabular do IBGE: obedecê-las para a inclusão de 

tabelas, gráficos ou ilustrações. Usar fonte 11 (onze) no corpo das tabelas e/ou 

gráficos e 10 (dez) para incluir a sua referência.  

  

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO NA FORMA DE PÔSTER  
 
O pôster deverá ser autoexplicativo, podendo utilizar recursos (figuras, fotos, 

tabelas, gráficos e quadros) que despertem o interesse dos participantes. A 

estrutura do painel deverá seguir as seguintes normas: 

  

a) altura: 1,20 cm;  

b) largura: 0,90 cm;  

c) título do trabalho em destaque;  

d) abaixo do título, nome do(s) autor(es) e do(s) orientador(es), e por último, 

titulação acadêmica;  

e) nome da instituição de origem, sua sigla, curso, o local e seus respectivos 

endereços eletrônicos;  

f) incluir os seguintes itens: introdução, objetivo(s), metodologia, resultado(s) 

e/ou  conclusão e as referências.  

Os autores deverão permanecer ao lado dos painéis no local e dia da 

exposição, para esclarecimentos e para que possam ser avaliados pela 

Comissão Julgadora.  



NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL  

 
Os recursos audiovisuais para sua apresentação tais como projetores, serão 

disponibilizados pela organização durante o evento. O tempo máximo para 

exposição deverá ser de 15 (quinze) minutos, sendo 10 (dez) minutos para 

apresentação, no qual o autor deverá expor o problema de sua pesquisa, a 

metodologia e os resultados obtidos, e 5 (cinco) minutos destinados para 

questionamentos e/ou considerações. 

 

 

 
 
 
 
 
Poderão participar da Mostra Científica todas as escolas da educação básica 

do município de Grajaú e regiões. Cada escola poderá enviar no máximo 2 

(dois) trabalhos composto por 10 (dez) autores por trabalho e os orientadores. 

Os trabalhos poderão ser de autoria de alunos do Ensino Fundamental ou 

Médio, sob orientação de um professor. 

Os trabalhos deverão ser de cunho científico devendo ser relacionados a uma 

das seguintes áreas: Ciências Humanas e Filosofia ou Ciências da Natureza e 

Matemática. 

A participação das escolas estará condicionada à sua inscrição no link 

disponível no site desse evento. 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DA MOSTRA CIENTÍFICA 

A apresentação ficará a critério dos expositores e os recursos destinados a 

esta apresentação será de total responsabilidade das escolas.  

Os expositores deverão permanecer no local disponibilizado à mostra, para 

esclarecimentos e para que possam ser avaliados pela Comissão Julgadora.  

 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA MOSTRA CIENTÍFICA 

‘FAZENDO CIÊNCIAS’ 

 


