
   

 

 

 

MOSTRA DE PESQUISA E EXTENSÃO  – UNIPINHAL 2021 

 

SUBMISSÃO DE RESUMOS 

• Para submissão de trabalhos, na forma de resumo, é obrigatória a efetivação da inscrição no 

evento de pelo menos 01 (um) autor. 

• Após o aceite do trabalho, não serão permitidas inserções ou trocas de nomes de autores, 

coautores ou instituições, nem mesmo alteração do texto. 

• Os resumos submetidos devem ser inéditos, ou seja, não terem sido publicados previamente. 

• Os trabalhos serão analisados pelas CIPEs (Comissão Interna de Pesquisa e Extensão) do 

curso/área que encaminharão os aprovados para os organizadores do evento. 

• A decisão das CIPEs sobre o aceite será irrevogável. 

• Para o envio do resumo, deve-se selecionar a Área do Conhecimento, de acordo com a 

classificação do curso. 

• Não serão aceitos resumos que contenham apenas propostas de trabalho ou que forem 

enviados fora das especificações/formatação descritas nessas normas. 

• A submissão será, obrigatoriamente, pelo link https://www.sou.unipinhal.edu.br/simpe. 

• A divulgação dos trabalhos aprovados ocorrerá a partir do dia 25/10/2021. 

• Os trabalhos serão apresentados por videoconferência (Google Meets), nos dias 18 e 19 de 

novembro de 2021, sendo 10 (dez) minutos de apresentação e 05 (cinco) minutos de 

discussão. 

• Os resumos aceitos serão publicados nos Anais do Evento, no entanto, se o mesmo não for 

apresentado, os autores não receberão os respectivos certificados. 

• O conteúdo dos trabalhos será de responsabilidade única dos autores. 

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS DOS TRABALHOS  

Os resumos deverão ser estruturados observando-se as instruções gerais de formatação 

e normas éticas. 

Trabalhos relacionados à pesquisa envolvendo seres humanos ou animais deverão ter 

sido apresentados previamente ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

Autores: Mínimo 02 (dois) e máximo 10 (dez) por resumo, contando com o orientador, e com 

o email do autor de contato. 

Título: Deve ser apresentado em até 150 caracteres, incluindo os espaços; 

Texto: Deve ser apresentado em até 300 palavras e contendo Introdução, Objetivos, Material e 

Métodos, Resultados e Conclusão. 

Palavras-chaves: De 03 (três) à 05 (cinco)  

Os resultados devem ser originais e que contribuam para o conhecimento e desenvolvimento 

das áreas afins. 

IMPORTANTE: não será aceito nos resumos a inclusão de tabelas, gráficos, figuras e 

referências bibliográficas. Todos esses recursos de apresentação devem ficar restritos à 

apresentação. 

https://www.sou.unipinhal.edu.br/simpe

