
 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DO I CONGRESSO 
ODS (OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) ASCES-

UNITA 
 
A Comissão Científica do I Congresso ODS (Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável) ASCES-UNITA, que será realizado na cidade de CARUARU – 
PE, convida os professores, profissionais, pesquisadores e acadêmicos para 
enviarem seus trabalhos para apresentação nas seguintes sessões: 
comunicação oral e e-poster.  
Para apresentação de comunicação oral ou e-pôster, é obrigatória a 
inscrição no Congresso Multidisciplinar. 

1. COMUNICAÇÃO ORAL: Apresentação dos resultados de pesquisas 

concluídas sobre os Grupos de Trabalhos Temáticos (GTT’s), bem 

como relatos de experiências de ações desenvolvidas nesse campo de 

atuação.  

Normas de inscrição  

 As comunicações orais serão inscritas na forma de texto, de acordo 

com as seguintes especificações da página: Word for Windows, 

espaço interlinear simples, formato de página: papel A 4, margens 

superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm; fonte: Times 

New Roman; tamanho 12. 

 O texto deve ter as seguintes especificações: até 12 (doze) 

páginas, contendo obrigatoriamente: Título do trabalho em negrito, 

caixa alta e centralizada; Dois espaços abaixo o(s) nome(s) do(s) 

autor (es) seguido(s) de respectiva(s) titulação(ões) e 

instituição(ões), após uma linha de espaço: resumo do trabalho em 

português, redigido com, no máximo, 300 palavras e com até 3 

palavras-chave. Em nota de rodapé, informar endereço, telefone, 

fax e e-mail para contatos com autor(es). Duas linhas após o 

término do resumo: texto com introdução, objetivo(s), justificativa, 

metodologia e análise dos principais resultados alcançados, 

fundamentado teoricamente. Referências: apresentadas em ordem 

alfabética por sobrenome do autor e construídas conforme as 

normas da ABNT. 

 Critérios de seleção: Relevância do objeto de estudo para os 

GTT’s; coerência teórico-metodológica; fundamentação teórica; 

clareza na comunicação escrita; e registro linguístico adequado 

(gramatical e segundo normas de editoração). 

 O(a) autor(a) deverá indicar apenas um Grupo de Trabalho 

Temático (GTT) ao qual submeterá o trabalho à apreciação. • 

Formato da apresentação: Serão organizadas mesas temáticas 

compostas com a participação de, no máximo, 03 (três) a 05 

(cinco) expositores. Cada expositor terá, no máximo, 20 minutos 

para apresentação do seu trabalho, sendo que, ao final da 

exposição de todos os participantes, haverá um tempo de 30 



 

minutos para debate dos trabalhos apresentados com o público 

presente. 

 

2. E-PÔSTERES: Apresentação de estudos científicos ou relatos de 

experiências, em andamento ou finalizados, dentro das temáticas dos 

GTT’s. 

Normas de inscrição  

 Os e-pôsteres serão inscritos na forma de resumos, de acordo com 

as seguintes especificações: Word for Windows, espaço interlinear 

simples, formato de página: papel A4, margens superior e 

esquerda de 3 cm, inferior e direita de 3 cm; fonte: Times New 

Roman; tamanho 12.  

 Sobre o texto: Título do trabalho em negrito, caixa alta e 

centralizada; Dois espaços abaixo o(s) nome(s) do(s) autor (es) 

seguido(s) de respectiva(s) titulação(ões) e instituição(ões), após 

uma linha de espaço: resumo do trabalho em português, em 

parágrafo único, redigido com, no máximo, 500 palavras. Em nota 

de rodapé, informar endereço, telefone, fax e e-mail para contatos 

com autor(es). O resumo deverá apresentar, com clareza, os 

seguintes tópicos: objetivo(s) do trabalho, metodologia e 

principal(is) resultado(s) alcançado(s) pela pesquisa ou pela 

experiência relatada. 

 Critérios de seleção: Relevância do trabalho apresentado, 

fundamentação teórica e elaboração de resumo conforme normas 

científicas adequadas. Não será permitida a apresentação de 

pôsteres contendo apenas ilustrações.  

 O(a) autor(a) deverá indicar apenas um Grupo de Trabalho 

Temático (GTT) ao qual submeterá o trabalho à apreciação.  

 Modalidade de apresentação: o autor terá até três (3) minutos para 

apresentação e poderá usar até três slides, havendo momento 

reservado para que os ouvintes e coordenadores da sessão 

possam arguir sobre o conteúdo do trabalho. O autor terá a sua 

disposição um projetor multimídia. 

GRUPOS DE TRABALHO TEMÁTICOS  

 GTT 01 – Meio ambiente: água potável e saneamento, ação contra a 

mudança global de clima, energia limpa e acessível, vida na água e 

vida terrestre, cidades e comunidades sustentáveis. 

 GTT 02 – Social: erradicação da pobreza, fome e agricultura 

sustentável, saúde e bem-estar, igualdade de gênero, paz, justiça e 

instituições eficazes. 

 GTT 03 – Economia: trabalho decente e crescimento econômico, 

indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, 

consumo e produção responsáveis. 



 

 GTT 04 – Governança (Institucional): Governança e gestão pública, 

parceria público-privada, accountability social, transparência e 

governança, governo digital e acessibilidade. 

 GTT 05 - Educação: Educação de qualidade, inclusão, desafios da 

educação na contemporaneidade. 

 GTT6  Relações Internacionais: Diplomacia econômica, cultural, 

financeira e qualidade nas Relações Internacionais, Relações 

bilaterais, Integração regional, Mecanismos inter-regionais, 

Cooperação, Paz e segurança internacionais 

 

 

 DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS  

 

 O envio dos trabalhos poderá ser efetuado até o dia 12 de Maio de 

2019 através do e-mail congressomultidisciplinar@asces.edu.br.  

 Só serão aceitas inscrições de trabalhos, se no mínimo um dos 

autores estiver regularmente inscrito no Congresso.  

 Os trabalhos inscritos serão avaliados pela Comissão Científica e os 

aceites ou não dos mesmos serão encaminhados, por meio eletrônico, 

até 16 de Maio de 2019.  

 Os trabalhos aprovados serão divulgados nos Anais do Encontro.  

 A apresentação do respectivo trabalho ficará condicionada a inscrição 

(incluindo pagamento processado) do autor principal.  

 São permitidos no máximo 03 (três) autores por trabalho, sendo 

excepcionalmente admitidos até 05 (cinco) autores em trabalhos 

oriundos de grupos de pesquisa e extensão. Cada participante poderá 

enviar no máximo 02 (dois) trabalhos como autor(a) e/ou co-autor(a) 

(01 para Comunicação Oral e 01 para E-poster). 

 

 

Caruaru, 29 de Abril de 2019 

 

 

Coordenadores do Congresso: 

 

Profª. Drª Ana Rosa (Ciências Contábeis) 

 

Profª. Drª. Christiane Boa Viagem (Jornalismo) 

 

Profª. Drª Eliana Tabosa (Pedagogia) 

 

Prof. MSc. João Alfredo Beltrão (Direito) 

 

Profª. Drª Josinês (Serviço Social) 

 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/relacoes-bilaterais
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/relacoes-bilaterais
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/integracao-regional
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/mecanismos-inter-regionais
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/cooperacao
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/paz-e-seguranca-internacionais


 

Prof. Dr. Luís Felipe Barbosa (Direito) 

 

Prof. Dr. Luiz Gonzaga (Engenharia Civil e de Produção) 

 

Profª. MSc. Marcela Proença (Direito) 

 

Prof. Dr. Marconi Aurélio e Silva (Relações Internacionais) 

 

Profª. Drª Mariana Cardozo (Engenharia Ambiental e Química) 

 

Profª. MSc. Roberta Granville (Licenciatura em Educação Física) 

 

Profª. MSc. Rosineide Gonçalves (História) 

 

Prof. Dr. Vanuccio Pimentel (Administração e Ciência Política) 

 

  
Prof. Dr. Fernando Gomes de Andrade 

Coordenador-Geral do Congresso 

 

 

 

Prof. Dr. Emerson Francisco de Assis 

Coordenador Científico 

 


