
APRESENTAÇÃO DE RESUMOS PARA A IX JORNADA DA PÓS-

GRADUAÇÃO DA FIBRA 

 

1 As propostas de apresentação devem conter: 

 

 Áreas temáticas: Administração, Arte, Administração, Direito, Geografia, 

História, Língua e Literaturas Inglesas, Língua e Literaturas Portuguesas, Matemática, 

Meio Ambiente, Pedagogia, Projetos Sociais, Saúde, Turismo. 

 

 Título 

Deve ser escrito em letras maiúsculas e em negrito, centralizado, com espaçamento 

entrelinhas de 1,5 linha. Havendo subtítulo, este deve ser separado por dois-pontos (:) e 

apenas iniciado com letra maiúscula. 

 

 Autor(es), orientador 

Cada trabalho poderá ter no máximo três autores. O(s) autor(es) deve(em) ser 

grafado(s) por extenso, à margem direita, a dois espaços simples da última linha do título e 

ou subtítulo, com apenas o sobrenome em caixa alta, seguido da abreviação da instituição 

de origem do autor entre parênteses, como: Hilda Márcia LONTRA (FIBRA). 

 

 Resumo 

Deve conter no máximo 250 palavras; apresentar justificativa, objetivo, metodologia 

sintética, resultados alcançados, quando for o caso, e conclusão; e ser redigido em língua 

portuguesa, no programa Word para Windows, fonte Times New Roman, corpo 

l2.justificado, em espaço simples. Dois espaços simples devem separar a última linha do 

nome da instituição e o resumo. 

 

 Palavras-Chave 

No mínimo três e no máximo cinco palavras-chave devem ser mencionadas, 

seguindo o resumo depois de um espaço simples. 

 

2 As propostas deverão ser enviadas pelo e-mail posgraduacao@fibrapara.edu.br, 

até o dia 31 de agosto de 2016. 

 

3 Cada comunicação terá quinze minutos para a apresentação e mais cinco minutos 

para questionamentos. 

 

Observações: 

a) O resumo deverá ser enviado para o e-mail: posgraduacao@fibrapara.edu.br 

mailto:posgraduacao@fibrapara.edu.br


b) Poderão apresentar comunicações apenas graduados, pós-graduados, pós-

graduandos e alunos que participaram ou participam de programas de 

Iniciação Científica e que também comprovem documentalmente isso. 

c) Como para cada área de conhecimento contemplada na IX Jornada há apenas 

cinco vagas, a aceitação dos resumos levará em conta, também, a data de envio. 

 

Parabenizo-o pela participação. 

Profª. Célia Maria Coêlho Brito 

Coordenadora´Geral da Pós-Graduação 


