
 
EDITAL 002 – CONGRESSO CIENTÍFICO – COINCISA 2020 

 
NORMAS DE FORMATAÇÃO E ENVIO DOS RESUMOS 
  

1. Todos os congressistas que tenham realizado suas inscrições no congresso científico 
do COINCISA 2020 dentro do prazo previsto no edital, a saber, de 01/09/2019 a 
26/08/2020, poderão enviar seus resumos devidamente inscritos, no prazo de 
01/09/2020 a 08/09/2020, impreterivelmente. Não haverá, em nenhuma hipótese, 
prorrogação de tal prazo; 

 
2. Os resumos serão expostos na forma oral ou em pôster, cujos modelos estão 

disponíveis no site; 
 

3. Os pôsteres são de responsabilidade dos autores e deverão ter as seguintes 
dimensões: 1,20m de altura por 0,90m de largura. Os pôsteres serão expostos em 
local e horário previamente indicados. O autor é responsável pela fixação em no 
máximo 5 minutos antes da apresentação e, após, pela retirada do seu pôster; 
 

4. As apresentações em slides deverão estar em Microsoft office power point, a partir 
da versão 2007, sendo de total responsabilidade dos autores levar sua respectiva 
apresentação salva em pendriver (testado e livre de vírus) para ser utilizado no 
momento da apresentação, devendo ser entregue ao staff responsável com 
antecedência mínima de 10 minutos; 

 
5. A duração de cada apresentação tanto na forma oral ou pôster será de 10 minutos, 

sendo 07 (sete) minutos para a apresentação e 03 (três) minutos para 
comentários/perguntas do(s) avaliador(es); 
 

6. O corpo do resumo deverá conter 2500 caracteres (contando com os espaços) e o 
resumo deve ser escrito em um único parágrafo. 
 

7. O trabalho deve ser estruturado em: Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados, 
Conclusão e Palavras-chave, nesta ordem e estas seções devem estar identificadas 
(digitadas) no corpo do resumo com caixa alta e negrito; 

 
8.  Os resultados devem ser expostos de forma clara e as conclusões devem ser 

baseadas nos dados apresentados. Não serão aceitos resumos que constarem nos 
resultados e conclusões termos como “os resultados e conclusões serão 
apresentados e discutidos na apresentação”; 
 

9. Referências não devem ser incluídas no corpo do texto; 
 

10. As abreviaturas devem ser colocadas entre parênteses, após a primeira citação da 
palavra completa e serão aceitas apenas duas abreviaturas diferentes em cada tema; 

 
11. O layout da página deverá estar em orientação de retrato e seguir as medidas: 

margem superior – 3cm, esquerda – 3cm, inferior – 2cm e direita – 2cm;   
 

12. Não será possível a inclusão de tabela e imagem no corpo do texto do trabalho; 
 

13. O título deverá estar em caixa alta, em negrito, na fonte Times New Roman, tamanho 
12 e centralizado; 



 
14. Os autores devem estar descritos na forma completa de seu nome, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, justificado, sendo que o primeiro autor será o autor 
responsável. Abaixo deverá conter, em ordem de numeração, os autores com as 
informações pertinentes como: Graduação, titulação, universidade (abreviação) e 
cidade.  
 

15. Em um parágrafo logo abaixo da descrição dos autores, anterior ao corpo do texto do 
resumo, deverá ainda constar o e-mail do autor responsável, para correspondência;  

 
16. O corpo do texto deverá estar em fonte Times New Roman, tamanho 12, com 

espaçamento simples e justificado;  
 

17. Inserir as Palavras-chave que estejam no MESH e ou DECs; 
 

18. Os resumos enviados para a comissão deverão estar em formato WORD. Só serão 
aceitos arquivos que estiverem no modelo padrão disponibilizado no site; 

 
19. Todos os resumos serão publicados em anais na revista internacional - Journal of 

Human Growth and Development (JHGD), vinculada a USP. 
 

 

Atenciosamente. 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA - COINCISA 2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prof. Paulo Eduardo Carnaval Pereira da Rocha 
Profª Rejane Cristina Fiorelli de Mendonça 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juazeiro do Norte, Ceará / 01 de setembro de 2019 

http://www.journals.usp.br/jhgd
http://www.journals.usp.br/jhgd

