
 

 
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

 
A Semana de Ciência e Tecnologia é uma grande oportunidade para que o público 

local conheça a produção científica do IFMG e de outras instituições de nossa região. 

Por este motivo estamos abrindo a possibilidade que trabalhos científicos de diversas 

áreas e em diferentes estágios de conclusão possam ser apresentados durante a 

Semana na forma de comunicações orais.  

 

Orientação para a submissão e apresentação das comunicações orais: 
 
A – Confecção do trabalho; 
B – Inscrição; 
C – Apresentação dos trabalhos 

 

A- Confecção do trabalho 
 

O trabalho deve ser redigido em Word 97-2003 ou superior, fonte “arial”, tamanho 10, 

espaçamento 1,5 e ter no máximo sete (7) páginas. 

Ele tem o formato de um artigo científico (veja exemplo), composto das seguintes 

informações: 

 

Título 



 

Nome dos autores 

E-mails de todos os autores 

Introdução 

Materiais e Métodos 

Resultados* 

Discussão 

Conclusão 

Referências 
 

* No caso de projetos ainda não concluídos deve-se mencionar nos resultados que 

são resultados parciais ou esperados. Também é possível apresentar Resultados e 

Discussão em conjunto. 

 

Deve-se respeitar a formatação utilizada no exemplo. Utilize o modelo disponível no 

site para redigir seu trabalho. O trabalho pode ter tabelas e figuras (fotos, mapas e 

gráficos). As tabelas devem ser feitas no próprio editor e inseridas no texto. As figuras 

também devem estar inseridas no corpo de texto e devem ter resolução mínima de 

300 dpi. 

 

Atenção: A aceitação dos trabalhos* ficará a cargo de Comissão Avaliadora e 
será feita a partir do arquivo enviado. 

 

 

B – Inscrição 
Para inscrever-se basta entrar no site http://semanact.ouropreto.ifmg.edu.br no menu 

inscrições e inserir o arquivo do trabalho proposto.  

 

 
C – Apresentação do trabalho 
Após o resultado da análise pela Comissão Avaliadora, as datas, horários e local de 

apresentação serão definidos e divulgados para o autor inscrito. Nesta data, uma 

comissão científica coordenará as apresentações debatendo os temas abordados e 

utilizando este debate para avaliar o trabalho. 

As apresentações orais terão duração de 20 minutos seguida por 10 minutos de 

debate. Os recursos disponíveis para a apresentação serão retroprojetor e data show 

(programa Power Point). 


