
Mostra de Ciência e Tecnologia da 10a Bienal da União Nacional dos Estudantes 

G.1. A Mostra de Ciência e tecnologia será coordenada pela Associação Nacional de Pós-Graduandos 
(ANPG). 

G.2. Os trabalhos serão inscritos na forma de resumo simples e todos serão avaliados para 
apresentação oral. Todos os candidatos com trabalhos aceitos poderão fazer uso do recurso 
multmidia, Data Show, o qual será forcecido pela organização do evento. Caso o trabalho seja 
selecionado, os autores serão informados das regras para a sessão. Não há limites para o número 
de trabalhos submetidos à mostra. 

G.3. Antes que o resumo seja enviado, sugerimos que os autores façam uma rigorosa revisão do 
mesmo, pois não será possível corrigir o resumo após seu envio. Cada resumo deve conter no 
máximo 3000 caracteres (~500 palavras). 

G.4. Além do texto do resumo, deve ser submetido um (1) resumo gráfico do trabalho e até três (3) 
imagens ilustrativas à escolha dos autores. Também devem ser submetidos as legendas das 
respectivas imagens. As imagens serão usadas para divulgação dos trabalhos na Bienal. Priorizar 
imagens de alta resolução 1080x720 pixels.  

Um resumo gráfico é um sumário visual único, conciso e ilustrativo da principal contribuição do 
resumo. Pode ser a figura da conclusão do resumo ou uma figura construída especialmente para o 
objetivo, que captura o conteúdo do resumo para os leitores em um único olhar. 

G.5. O resumo deverá ser escrito em fonte Arial, tamanho 10 e margens de 1 cm. O resumo poderá 
ser escrito em português, inglês, francês ou Espanhol. O mesmo deve conter somente texto. 
Equações também são permitidas. 

G.6. Na submissão, preencha os seguintes campos: 

a – Área de concentração 

Consultar e selecionar uma área do conhecimento no item 9. 

b – Título 

200 (duzentos) caracteres no máximo (contando espaços) – escrito em letras maiúsculas (exceto 
em palavras estrangeiras, expressões latinas, espécies biológicas e outras especificidades) 

c – Autores  

No máximo 6 autores; o orientador (quando houver) será computado como um dos autores e deverá 
estar incluído na lista de autores.  

c.1. – Nome do autor(a) (Até sessenta caracteres, com espaços, para cada nome) 
c.2. – Instituição dos autores e orientadores (Indicar a Instituição de Vínculo do autor) 
c.3.  – Indicação do expositor (Indicar se o autor em questão é quem apresentará o trabalho) 
c.4. – Indicação de Orientador (Indircar se o autor em questão é o orientador do trabalho) 

 



d – Corpo do resumo [Congregando os campos à seguir ou o formato que melhor adequar-se a 
critério do expositor. Não deve ultrapassar 3600 caracteres, com espaços) 

 

d.1. – Introdução 
Descrever uma visão geral sobre o tema com definição dos objetivos do trabalho, 
justificativa/relevância da pesquisa. 
d.2. – Métodos 
Descrever como o trabalho foi realizado (procedimentos, estratégias, sujeitos participantes, 
documentos, equipamentos, ambientes etc.) incluindo, se for o caso, a análise estatística 
empregada. 
d.3. – Resultados e Discussão 
Descrição e discussão dos resultados obtidos. 
d.4. – Conclusões 
Descrever a conclusão dos autores com base nos resultados, relacionando-os aos objetivos 
da pesquisa. 
d.5. – Palavras-chave 
Informar 3 (três) palavras-chave 
d.6. Referências Bibliográficas 
Informar as referências mais relevantes para o resumo  

e – Legenda resumo gráfico (até 250 caracteres) 

f – Legendas imagens representativas (100 caracteres por imagem)   

G.7. A programação da mostra com dia, local e horário de apresentação será disponibilizada no 
portal da UNE www.une.org.br. 

G.8. Os resumos serão submetidos através do endereço inscricao.une.org.br 

G.9. Os trabalhos serão classificadas nas seguintes áreas: 

G.9.1 Ciências Biológicas e Agrárias 

G.9.2 Ciências da Saúde 

G.9.3 Ciências Sociais e Humanas 

G.9.4 Linguística, Letras e Artes 

G.9.5 Ciências Exatas da Terra e Engenharias 

G.9.6 Educação 
G.9.7 Eixo Temático – Pensamento Crítico 
G.9.8 Eixo Temático – Internacionalização da Ciência Brasileira 

G.10. Qualquer dificuldade no processo de submissão, os autores devem escrever para 
(mostrasanpg@gmail.com), com o assunto: MOSTRA BIENAL – DÚVIDA. 

G.11. Os trabalhos apresentados terão seus resumos organizados e publicados em livro com número 
de registro internacional (ISBN). 

G.12. O certicado será emitido eletrônicamente e eniado após a apresentação para o e-mail 
informado pelo autor. 


