IIº COLÓQUIO REGIONAL DA FAMILIA CONTEMPORÂNEA: POR UMA
SOCIEDADE INCLUSIVA PÓS-HOLOCAUSTO BRASILEIRO

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS CIENTÍFICOS

As Faculdades Integradas do Norte de Minas - FUNORTE e a Faculdade de Saúde e Humanidades
Ibituruna - FASI, por meio do Centro de Pesquisa, convidam a comunidade acadêmica a submeter
trabalhos no IIº Colóquio regional da familia contemporânea: por uma sociedade inclusiva
pós-holocausto brasileiro, trabalho em formato de Resumos Simples Estruturados para serem
apresentados na edição especial da Revista Humanidades (indexada ao Sistema Regional de
Informação em Linha para Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal –
LATINDEX) . Os resumos aprovados pela Comissão Científicaserão apresentados na modalidade
banner no eventoe disponibilizados online, no site da Revista.

O prazo para envio dos trabalhos científicos se encerra às 23h59min do dia 02 de junho de 2019 e
deverá ser realizada por meio do e-mail: resumos.coloquio@funorte.edu.br . A divulgação dos
trabalhos aprovados para apresentação será disponibilizada até às 23h59min do dia 09 de junho de
2019, no Centro de Pesquisa/Campus São Luís e site do evento. A versão final deverá ser enviada
para o e-mail: resumos.coloquio@funorte.edu.br até às 23h59min do dia 12 de junho de 2019.

Os trabalhos serão apresentados no formato de banner no dia 17 de junho de 2019 das 15:00 as
17:00 horas no espaço OAB e as apresentações serão avaliadas pela comissão científica do evento.
Os suportes para banners serão disponibilizados. O trabalho deverá ser apresentado por um dos
autores do trabalho que deverá estar inscrito no evento.

NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHO(S)

I - Número de Autores: cada trabalho poderá ter um autor e até três coautores.

II - Normas técnicas: os trabalhos deverão apresentar rigor teórico-metodológico e atender às
normas de Resumos Simples Estruturados, conforme normalização a seguir:

1 Resumo Simples

1.1 Formatação: digitalizado no editor de texto “Word for Windows”, em página A4, fonte Arial,
tamanho 12, espaçamento simples, com margem superior de 5 cm, esquerda de 3 cm, inferior e
direita de 2 cm. É necessário que se respeitem as margens para que o cabeçalho dos Anais
Interdisciplinares seja inserido.

1.2 Estrutura dos elementos pré-textuais: Título (negrito, caixa alta, centralizado, fonte Arial,
tamanho 14, espaçamento simples, com no máximo 100 caracteres, com espaços). Autores (a um
espaço simples do título, alternando caixa alta e baixa, centralizado, fonte Arial, tamanho 12,
espaçamento simples). Deve ser evitado o uso de siglas e abreviaturas. Cada autor deve ter um
número sobrescrito que identifique suas credenciais. Institucionalização: apresentar a instituição
que cada autor se encontra vinculado (a um espaço simples do nome dos autores, alternando caixa
alta e baixa, alinhado à direita, fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples).

1.3 Estrutura dos elementos textuais: texto justificado e estruturado contendo Objetivo,
Materiais e Métodos, Resultados e Conclusão (fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples,
com no mínimo 150 e no máximo 300 palavras). Deve ser evitado o uso de siglas e abreviaturas.

1.4 Estrutura dos elementos pós-textuais: Palavras-chave (3 a 5 palavras apresentadas logo
abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave (em negrito): separadas entre si por
ponto e finalizadas também por ponto, apresentadas em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento
simples.

TÍTULO EM NEGRITO E CAIXA ALTA CENTRALIZADO
Nome completo do autor1; Nome completo do coautor2; Nome completo do coautor3.
1-Estudantes de Psicologia das Faculdades Integradas do Norte de Minas – FUNORTE.
2-Professor do curso de Psicologia das Faculdades Integradas do Norte de Minas – FUNORTE.

Objetivo: inclua neste elemento o objetivo geral do estudo. Materiais e Métodos:
descreva como o estudo foi conduzido – delineamento da pesquisa, cenário, amostra,
instrumentos e procedimentos adotados para coletar os dados, número do protocolo de
aprovação do Comitê de Ética. Resultados: destaque os principais achados do estudo.
Conclusão: responda ao objetivo da investigação.
Palavras-chave: Fracasso Escolar. Problemas de Aprendizagem. Psicologia Clínica.

