
Informações Importantes 

 A apresentação dos resumos simples será admitida apenas na forma de 

pôster. 

 Para artigos, será admitida, como forma de apresentação, apenas a 

comunicação oral (10 minutos), portanto selecionar este formato, no 

momento da INSCRIÇÃO. A listagem do dia, horário e local serão 

previamente informados pela Comissão Organizadora do evento. 

Ressalta-se que o apresentador deverá trazer em pendrive a 

apresentação e contará com um Datashow para realizar sua 

apresentação.  

  Cada artigo poderá contar com, no máximo, DEZ AUTORES. Para os 

inscritos no evento não há limite para a submissão de trabalhos, desde 

que na condição autor ou co-autor. No entanto, a participação na 

condição de apresentador está restrita a somente um trabalho. 

 Todos os autores devem ser cadastrados na Revista Di@logus, no 

momento da submissão de cada trabalho. 

 O envio de qualquer colaboração implica, automaticamente, na cessão 

dos direitos autorais à Instituição promotora do evento. 

 Um único participante deverá fazer a inscrição do(s) trabalho(s) no 

sistema da Revista, identificando todos os autores na mesma (conforme 

demonstrado no tutorial de submissão).  

 Somente será fornecido certificado aos autores que tiverem efetuado 

sua inscrição no evento. 

 Efetivar o pagamento do boleto bancário emitido no momento da 

inscrição, caso contrário sua inscrição será desconsiderada e seu 

trabalho não será publicado nos anais, bem como não terá direito a 

apresentação. 

 A publicação de artigos nos Anais eletrônicos do Seminário ou na 

Edição Especial da revista não implica em remuneração aos autores.  

  As apresentações dos artigos completos serão concentradas em seções 

temáticas na forma de comunicação oral e realizadas em salas  a serem 

informadas posteriormente. 

 Trabalhos que não se enquadram nas normas do evento, serão 

automaticamente desclassificados não sendo estes avaliados pela 

comissão cientifica. 

 Os arquivos devem ser enviado em formato de arquivo .doc ou .docx 

(documento word) seguindo a seguinte descrição no nome (Título do 

Trabalho ). 

  Os artigos serão de responsabilidade exclusiva de seus autores, não 

refletindo a opinião dos organizadores do evento. 



 OBS.: Serão selecionados, dentre os avaliados os 20 melhores artigos 

que serão publicados na Revista Di@logus, sendo os 10 melhores em 

uma primeira edição e os demais  em uma segunda edição. 

 

 


