NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMO SIMPLES NA
JONAFES
As Faculdades Unidas do Norte de Minas – FUNORTE e a Faculdade de Saúde Ibituruna FASI, através da Diretoria de Extensão e Centro de Pesquisa, convidam a comunidade
acadêmica a submeter Resumos Simples Estruturados para serem apresentados na edição
especial da Revista Bionorte ou da Revista Humanidades. Os resumos aprovados pela
Comissão Científica serão apresentados na modalidade banner e disponibilizados na versão
PDF no site das revistas.

O prazo para envio dos trabalhos científicos se encerra às 23h59min do dia 12 de setembro
de 2018 e deverá ser realizada por meio do e-mail: jonafes.cientifico@funorte.edu.br. A
divulgação dos trabalhos aprovados para apresentação será disponibilizada até às 23h59min
do dia 21 de setembro de 2018, no site do evento.

A versão final do trabalho, acrescida do nome do autor e coautores, deverá ser enviada até o
dia 24 de setembro de 2018 para o e-mail jonafes.cientifico@funorte.edu.br juntamente com
o comprovante de pagamento da taxa de inscrição para apresentação do trabalho (R$ 50,00).
Além disso, o autor ou um dos coautores deverão estar inscritos no evento.

Os trabalhos serão apresentados no formato de Banner no dia 27 de setembro de 2018, a
partir de 14h00min, no Campus JK (Avenida Osmane Barbosa, 11.111, JK, Montes Claros,
MG). Os suportes para Banners serão disponibilizados.

NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHO(S)

1 - Número de Autores: cada trabalho poderá ter um autor e até seis coautores.

II - Comprovante CEP: trabalhos que envolvam seres humanos ou outros animais devem
enviar juntamente com os arquivos mencionados anteriormente o parecer consubstanciado
emitido por Comitê de Ética em Pesquisa ou Comitê de Ética para Uso Animal, aprovando a
realização do estudo.

III - Manter Sigilo: os nomes dos autores não deverão aparecer no corpo do resumo para
garantir o anonimato no processo de avaliação. Aqueles que forem aprovados para

apresentação no evento serão devolvidos ao autor para que possa acrescentar a autoria e
coautoria e encaminhar a versão final.

IV - Normas técnicas: os trabalhos deverão apresentar rigor teórico-metodológico e atender
as seguintes normas:

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 do
JONAFES 2018 - “Ciências Exatas, Humanas, Sociais, Biológicas e da Saúde” seja inserido
na confecção dos anais.

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. Estes descritores, quando compatíveis, devem estar de acordo com os
padrões do Index Medicus, que podem ser consultados no endereço eletrônico:
http://decs.bvs.br/.

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.

