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REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

Data limite para recebimento de resumos: 27 de setembro de 2017
Divulgação do resultado da avaliação: 06 de outubro de 2017
Orientações Gerais
1. Podem ser inscritos trabalhos científicos no formato de relatos de experiência acadêmica
e/ou profissional de instituições, resultados de extensão ou pesquisa, estudos teóricos ou de
revisão, todos eles pertinentes à pessoa idosa, em diferentes campos do conhecimento.
No momento da submissão, o autor deverá indicar a temática do seu trabalho de acordo com
um dos três eixos desta edição, a saber:
a) Envelhecimento Populacional e Políticas de Cuidado
b) Desafios do Milênio: Garantia de Direitos e Humanização do Cuidado
c) Envelhecimento e Cuidados Especiais
2. Para submeter um trabalho científico é necessário estar inscrito no evento. A inscrição deve
ser feita pelo site da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas (www.pucminas.br/proex).
3. O envio dos resumos dos trabalhos deverá ser feito exclusivamente pelo e-mail
proexnumas@pucminas.br em formulário próprio.
4. Os trabalhos poderão ser apresentados na categoria de apresentação oral.
5. O prazo máximo para submissão dos resumos é até às 23h59min do dia 27 de setembro
de 2017.
6. A PUC Minas e a Comissão Organizadora do V Fórum Mineiro sobre os Direitos do Idoso não
serão responsáveis pelos custos de transporte e de hospedagem ou quaisquer outros custos
relacionados com a apresentação dos trabalhos submetidos, assim como também não se
responsabilizam pelo sucesso no envio do trabalho (problemas técnicos).
7. Só é permitida a submissão de dois resumos como AUTOR PRINCIPAL. Não há limites para
inscrições de trabalhos como co-autor.
8. Cada trabalho poderá ter no máximo sete co-autores (autor principal + 07 co-autores).
9. Receberão certificado de apresentação oral apenas os autores e co-autores que
efetivamente estiverem presentes no evento.
10. Os horários e locais da apresentação oral serão divulgados posteriormente. Desta forma, o
autor deverá ter disponibilidade para comparecer à PUC Minas Coração Eucarístico (av. Dom
José Gaspar, 500 - Belo Horizonte/MG) no dia 10 de outubro de 2017, de 14h às 15h30.
Procedimentos para inscrições de Trabalhos Científicos
Para submeter um trabalho científico, é necessário enviar um resumo, seguindo
os procedimentos abaixo descritos:
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1. Faça a sua inscrição gratuita pelo site da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas
(www.pucminas.br/proex).
2. Antes de enviar o resumo para o e-mail proexnumas@pucminas.br, revise, com atenção,
pois, não será permitida alteração do conteúdo dos resumos enviados.
3. Indique um dos eixos temáticos do evento que mais se adéque ao seu trabalho.

Instruções para Preparação de Resumos
1. O texto do resumo não deve exceder 700 palavras.
2. Limite de 100 caracteres para o título.
3. O resumo deve ser objetivo e conciso, com informações essenciais contemplando as
diferentes sessões (Introdução, Objetivos, Método, Resultados e Conclusão). Os
resultados devem ser expostos de modo mais claro possível e as conclusões devem ser
baseadas nos dados apresentados.
4. O conteúdo do resumo deve estar relacionado à área temática escolhida.
5. Indicar a área temática escolhida (a. Envelhecimento Populacional e Políticas de Cuidado; b.
Desafios do Milênio: Garantia de Direitos e Humanização do Cuidado; c. Envelhecimento e
Cuidados Especiais).
6. Não será permitida a utilização de gráfico ou tabela no resumo.
7. Os resumos deverão descrever adequadamente os objetivos e resultados, de modo
que possa ser avaliada a qualidade do trabalho.
8. Incluir o nome de todos: autor principal + 07 co-autores. Mais de sete co-autores não serão
aceitos.
9. O trabalho deverá ser apresentado de acordo com as normas da ABNT elegidas pela PUC
Minas.
As
normas
estão
neste
link:
http://portal.pucminas.br/documentos/normalizacao_artigos.pdf
10. Serão aceitos somente os resumos nos critérios descritos.
Informações importantes:
1. A aprovação dos trabalhos a serem apresentados será divulgada no site da Pró-Reitoria de
Extensão (www.pucminas.br/proex) até o dia 26 de setembro.
2. As apresentação dos trabalhos aprovados serão na PUC Minas Coração Eucarístico (av. Dom
José Gaspar, 500, Belo Horizonte/MG) no dia 10 de outubro de 2017, no horário de 14h às
15h30. A divulgação das salas das apresentações serão divulgadas até 6 de outubro de 2017.
3. Os resumos serão enviados exclusivamente pelo e-mail proexnumas@pucminas.br.
4. Será emitido certificado apenas para os autores e co-autores que apresentarem seus
trabalhos no dia 10 de outubro de 2017.
5. Caso o trabalho não seja exposto não será emitido o certificado ao autor.
6. A decisão final da comissão avaliadora é considerada suprema, irrevogável e inapelável, não
sendo revista em hipótese alguma.
NORMAS DE APRESENTAÇÃO ORAL:
O tempo de apresentação é de 10 minutos por trabalho aprovado. Após a apresentação de
todos os trabalhos, será aberto o debate.
É proibida a apresentação por terceiros (não autores). A ausência do autor ou de um dos coautores exclui a possibilidade de apresentação do trabalho.
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Resumo:
Clique aqui para baixar o modelo do resumo (formulário próprio).
Título e
subtíulo

No alto da página, centralizado, separados por dois pontos e na língua do texto. O
título deve ser em letras maiúsculas e o subtítulo em minúsculas.

Nome dos
Autores

Nome completo dos autores. Em nota de rodapé, devem aparecer a descrição de
função e nome da instituição ao qual pertencem, endereço eletrônico. Justificado à
direita.

Resumo

Apresentação concisa dos pontos relevantes do texto. Deve ressaltar o objetivo, o
método, resultados e conclusões do trabalho. O resumo deverá ser em parágrafo
único, digitado em espaço 1,5 entre linhas, com extensão de, no máximo, 700
palavras. Deve-se utilizar o verbo na voz ativa ou terceira pessoa do singular.

Palavraschave

Termos que indicam o conteúdo do artigo. As palavras-chave devem aparecer logo
abaixo do resumo, separadas entre si por um ponto. Identificação de até 03 (três)
expressões ou palavras que sintetizem o objeto do trabalho e que permitam a
posterior localização do resumo em bases de dados.

Área temática

Identificar em qual área temática o trabalho se insere: Envelhecimento Populacional
e Políticas de Cuidado; Desafios do Milênio: Garantia de Direitos e Humanização do
Cuidado; Envelhecimento e Cuidados Especiais.

Referências

Relacionar todas as referências citadas no trabalho redigido, conforme as normas da
ABNT adotadas pela PUC Minas disponíveis neste link:
http://portal.pucminas.br/documentos/normalizacao_artigos.pdf

Formato:

Papel tamanho A4; margem superior e esquerda igual a 3 cm e inferior e direita
igual a 2 cm.

Edição do
texto:

Devem ser digitados em fonte tamanho 12 para texto e tamanho 10 para citações
longas e notas de rodapé. Fonte Times New Roman.
Arquivo em Word.
Espaçamento entre linhas para autores: simples
Espaçamento entre linhas (demais): 1,5 entre linhas

