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Universidade Federal da Paraíba 

I Fórum de Ensino Básico Técnico e Tecnológico 

          

Das Inscrições para Trabalhos no Evento: 

1. Inscrições de 08/05 a 22/05. Avaliação 23/05 a 02/06. Resultado da Avaliação 03/06. 

2. Cada trabalho poderá ter até 5 (cinco) autores. 

3. Todos os autores e co-autores deverão estar inscritos do site do evento: 

www.ufpb.br/sebtt/contents/noticias/i-forum-do-ensino-basico-tecnico-e-tecnologico-ebtt-

da-universidade-federal-da-paraiba 

4.  Com relação ao número de trabalhos, cada autor poderá inscrever no máximo TRÊS 

trabalhos, podendo, no entanto, participar como co-autor em outros trabalhos sem 

número limite. 

5. Os nomes e sobrenomes de cada autor devem ser escritos por completo e não abreviados; 

6. O primeiro autor corresponderá ao apresentador do trabalho e deverá indicar seu email 

para correspondência; 

7. Resumos - Devem ter no máximo 400 palavras, com um único parágrafo, justificado, 

regular, tamanho 11, espaçamento simples sem referências bibliográficas, tabelas, 

gráficos, citações ou destaques de qualquer natureza; 

8. O resumo simples deverá conter: Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados e 

Consideração final; 

9. Descritores - Devem ser indicados, no mínimo, 3 e, no máximo, 5.  

10. Instituição/Escola do(s) autor(es) devendo conter: Titulação máxima, disciplina, 

departamento e Escola a que cada autor está afiliado, com seu email, colocar como nota 

de rodapé do resumo; 

11. Se for subvencionado, indicar o tipo de auxílio, o nome da agência financiadora; 

12. A apresentação de cada trabalho garantirá o recebimento de um certificado com os 

nomes do autor, co-autor (es) e orientador. Os dados serão aqueles fornecidos pelo 

autor/apresentador no ato da inscrição do trabalho. Não serão permitidas modificações e 

/ou acréscimos posteriores; 

13. A seleção dos trabalhos será realizada pela Comissão Científica do 1ºFórum 

EBTT/UFPB através de critérios estabelecidos, considerando aspectos como qualidade, 

relevância e delineamento do estudo; 

14. O trabalho inscrito fora das normas gerais será automaticamente desclassificado pela 

Comissão Científica do evento; 

15. A aceitação de cada trabalho será comunicada através do email do apresentador; 

16. Considera-se, a partir do ato da inscrição do trabalho, aceita a condição de publicação 

do resumo do trabalho em impressos, digital e/ou via Internet, não cabendo garantia de 

qualquer direito autoral ou de uso de imagem aos apresentadores, co-autores e 

orientadores; 

17. Os trabalhos que serão publicados em anais deverão ser inéditos, para tanto o 

responsável pela submissão deverá apontar a informação no ato da inscrição, a comissão 

não se responsabiliza por duplicidade de informação ou autoplagio; 

18. A Comissão Científica não emitirá parecer e nem justificativas sobre a não seleção de 

trabalhos inscritos, já que tal fato não caracteriza demérito para o trabalho; 
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Normas para construção do Pôster para apresentação 

1. O título do trabalho deverá ser o mesmo utilizado no resumo e apresentar-se 

destacado na parte superior do poster.  Abaixo do título, deve constar o nome 

completo do autor, co-autor(es) e orientador, assim como a Escola a qual pertencem. 

2. O corpo do painel/poster deverá ser auto-explicativo, garantindo a relação entre as 

informações contidas no texto e as ilustrações (figuras, diagramas, gráficos e 

tabelas). 

3. Os pôsteres deverão ter a dimensão de 1,20m de altura por 0,90m de largura 

conforme modelo disponibilizado, contendo a logo da instituição pertencente. 

4. No caso de terem sido realizados experimentos em humanos ou animais de 

laboratório, o apresentador, quando solicitado, deverá apresentar à Comissão 

Avaliadora cópia da aprovação do trabalho pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

5. Caso haja impossibilidade de apresentação pelo autor, o co-autor poderá apresentar 

o trabalho desde que esteja inscrito no evento. 

6. O tempo para a apresentação dos painéis será de até 5 minutos. A Comissão 

Avaliadora terá 3 minutos para possíveis questionamentos dos trabalhos. 

7. Caso o apresentador não esteja presente durante o horário da avaliação, o 

certificado não será entregue. 

8. Quanto ao suporte dos poster será de inteira responsabilidade do apresentador. 

9. A fixação e retirada dos posters/painéis serão de inteira responsabilidade do 

apresentador. A fixação deverá ser realizada no dia 14/06 no início do turno, 

devendo, o poster permanecer exposto até o final do Evento.  

10. A avaliação ocorrerá no período de 13:30 às 16:30. Devendo o apresentador está no 

local. Após apresentação e avaliação o poster/painéis pode ser retirado. 

11. A Comissão Organizadora do evento não se responsabilizará pelos painéis expostos, 

sendo os mesmos de inteira responsabilidade dos apresentadores. 
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RESUMO 1 

 
TÍTULO  

 
Nome SOBRENOME 1 

Nome SOBRENOME 1  

Nome SOBRENOME 2 
 Nome SOBRENOME 3 

                                                             Nome SOBRENOME3 
Nome SOBRENOME3,4 

 

1 Graduandos do curso de Nutrição, UFPB; 2 Técnico do laboratório de Fisiologia Humana do DFP/ UFPB; 3 Professora do DFP/ UFPB; 4 
Orientadora/Professora do DFP/UFPB.  

e-mail@gmail.com.br 

 

RESUMO:INTRODUÇÃO bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla OBJETIVOS:bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla METODOLOGIA:bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
RESULTADOS:bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla CONSIDERAÇÃO FINAL:bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 
bla bla bla bla bla bla bla. 
 
Palavras-chave: Educação infantil. Alimentação saudável. Atividade física. 

 

 

OBSERVAÇÃO 1 : Os trabalhos acadêmicos a serem apresentados serão 

exclusivamente à produção ciêntifica da comunidade EBTT da UFPB. 

 

Período de inscrição :03/05 a 22/05/2019 

Avaliação : 27/05/2019 

Resultado : 05/05/2019 

 

 

OBSERVAÇÃO 2 :Número de trabalhos por Escolas /Representação EBTT 

 

ETS : 30 

EEBAS : 30 

CAVN :30 

SEBTT: 10 
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RESUMO 1( Centralizado, fonte Times New Roman 12 negrito; Dar um enter depois do nome resumo, com 

espaçamento 1,15) 

 

                                                                    TÍTULO ( O titulo com alinhamento  centralizado, espaçamento 1,15,        

todo em letra maiúscula, tamanho 14,fonte Times New Roman e negrito) 

 

Nome SOBRENOME 
1 

                 Autores, coautores e vínculo: inserir o nome completo do autor, dos coautores e do orientador 

(quando for o caso) (Um por linha) .Alinhar a direita, fonte  Times New Roman , negrito, fonte em 

tamanho 12. O último nome deverá ser maiúsculo. Ao lado o número deverá esta subscrito. Abaixo 

a titulação de cada um, quando for igual, repetir o número e não o texto com outra numeração. 

Espaçamento simples 

Nome SOBRENOME 
1
 
 

Nome SOBRENOME 
2
 

 Nome SOBRENOME 
3 

Nome SOBRENOME 
3 

Nome SOBRENOME
3,4 

1 Graduandos do curso de Nutrição, UFPB; 2 Técnico do laboratório de Fisiologia Humana do DFP/ UFPB; 3 Professora do DFP/ UFPB; 4 

Orientadora/Professora do DFP/UFPB.  

e-mail@gmail.com.br 

 

Titulação em fonte 8, numeração subscrita (clicar no numero e no “ x² ” que se encontra em pagina inicial –

fonte.  

Separar cada titulação (numeração) por ponto e virgula e seguir.. 

E-mail do responsável deverá ficar sozinho em outra linha. 

 

RESUMO:INTRODUÇÃO bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla OBJETIVOS:bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

METODOLOGIA:bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla RESULTADOS:bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla CONSIDERAÇÃO FINAL:bla bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. 

 

 

O resumo deverá ser na fonte 12, conter entre 100 e 250 palavras, espaçamento simples e justificado. O texto 

deverá ser iniciado logo após os dois pontos. 

Palavras-chave: Educação infantil. Alimentação saudável. Atividade física. 

 

 

Palavras chave: 3 palavras ou expressões, devem estar separadas por ponto e a próxima com letra maiúscula. 

Deve estar logo após o resumo,sem dar espaço. Enter espaçamento 1,15. 

 *  



6 
  

 

 

 
 

           

              MODELO DO POSTER  

 


