
 

 

 

NORMAS GERAIS 

1. NORMAS PARA SUBMISSÃO DAS APRESENTAÇÕES DOS RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

1.1Período de Inscrição: 

• Início das inscrições: 22/09/2021; 

• Término das inscrições: 22/10/2021 até as 23h59; 

1.2 Não serão aceitos trabalhos por outro meio que não seja inscrição online pelo Link: 

https://forms.office.com/r/BqjBRjwwu0  

1.3 Todos os autores e coautores deverão estar “cientes e de acordo” com o Termo de 
aceite disponível no ato da inscrição; 

1.4 Os trabalhos inscritos deverão atender a este regulamento. Trabalhos que não 
atenderem às normas não serão submetidos à Comissão de avaliadores; 

1.5 A inscrição do trabalho não caracteriza imediata participação no evento; 

1.6 Após a inscrição, os resumos serão analisados pela Comissão de avaliadores e, se 
aprovados, terão a resposta por e-mail encaminhada ao professor coordenador do 
trabalho até o dia 29/10/2021; 

1.7 Somente terá direito ao certificado de participação aqueles que tiverem 
efetivamente seu trabalho aprovado e apresentado; 

1.8 Os trabalhos aprovados e apresentados serão publicados nos Anais do XVI SEMEX; 

1.9 Os certificados de participação estarão disponíveis para impressão no site do 
Seminário, após 30 (trinta) dias do evento; 

1.10 Não será emitida qualquer declaração, além do certificado de participação; 

1.11 A organização do XVI Semex não emitirá pareceres e justificativas para a não 
aprovação de trabalhos inscritos; 

1.12 A Comissão organizadora do evento tem autonomia na tomada de decisão, logo 
resultados não são passíveis de discussão e/ou reconsideração; 

1.13 Autores e coautores do trabalho autorizam a Universidade de Taubaté a publicar 
imagem e/ou resumo em qualquer meio ou via de divulgação nacional e internacional, 
não cabendo qualquer direito autoral ou sobre o uso de imagem. 

https://forms.office.com/r/BqjBRjwwu0


 

 

 

2. TERMO DE ACEITE 

Por intermédio do presente termo, acadêmico (s) e orientador (es),ao requererem a 
inscrição no XVI Semex – Seminário de Extensão da Universidade de Taubaté –, se 
comprometem a aceitar as seguintes diretrizes e regras do Seminário: 

2.1 Os pretensos participantes têm total responsabilidade pelas informações 
cadastradas no sistema no a toda inscrição, como título, projeto, nome completo dos 
participantes, e-mail e demais itens; 

2.2 Uma vez realizada a inscrição, os dados supracitados não poderão ser alterados, e 
ficará o responsável ciente de que tais erros comprometerão a aprovação do trabalho, a 
participação no evento e a emissão de certificados; 

2.3 O participante tem ciência da data e do horário do evento, das normas do seminário 
e não poderá solicitar alteração. Por outro lado, terá a Comissão organizadora a 
discricionariedade de alterar datas anteriormente estipuladas diante de fatos alheios à 
vontade da Comissão; 

2.4 Fica vetado o questionamento de reprovação do resumo, visto que a Comissão 
Organizadora do evento tem autonomia de decisão para tal desiderato; 

2.5 A emissão de certificados e as demais informações relacionadas ao Semex deverão 
ser acompanhadas pelo site do evento; 

2.6 Quaisquer situações omissas, não previstas por este Termo, bem como quaisquer 
dúvidas relacionadas à interpretação de suas disposições, serão analisadas e julgadas 
pela Comissão organizadora, não sendo passíveis de questionamentos e/ou recursos. 

3.REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO 

3.1 Não será permitida a alteração das informações cadastradas no link disponibilizado 
após a inscrição; 

3.2 Para a inscrição deverá ser postado somente o resumo, conforme item 5.3, destas 
normas; 

3.3 O resumo enviado não poderá ser substituído; 

3.4 O título utilizado na apresentação do trabalho deve ser o mesmo utilizado na 
inscrição; 

3.5 Os certificados serão emitidos com as informações cadastradas no momento da 
submissão, não sendo possível quaisquer alterações posteriores; 

3.6 Os trabalhos inscritos deverão atender a princípios éticos e legais consuetudinários; 



 

 

 

4. NORMAS DE APRESENTAÇÃO 

4.1 As apresentações online dos trabalhos acontecerão no dia 11/11/2021, quinta-
feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, via plataforma virtual. 

4.2 Para a apresentação à banca, os participantes que tiveram seus resumos 
aprovados, deverão fazê-lo de forma virtual síncrona. O tempo de duração de 
apresentação será de 10 minutos, seguido de arguição dos avaliadores.  

4.3 Autor e coautores deverão estar presentes na apresentação, que se realizará por 
plataforma virtual. O link será disponibilizado no e-mail de aceite. Todas as 
apresentações serão gravadas. 

4.4 A apresentação poderá ser feita por qualquer membro participante do trabalho, 
desde que conste como autor ou coautor, como indicado no ato da inscrição. 

*Não há necessidade de confecção de pôster para apresentação do trabalho, exceto 
para aquele que já o tenha e o queira utilizar na apresentação. 

5. NORMAS DE ELABORAÇÃO 

5.1 Área do conhecimento; 

5.2 Até 7 autores: autor (coordenador) e até 6 coautores; 

5.3 Os resumos deverão conter os seguintes itens: 

• O título, em caixa alta, deve estar destacado em negrito, com alinhamento 
centralizado e entrelinha simples; 

• O corpo do resumo deverá estar no modo justificado e conter no mínimo 150 e 
no máximo 200 palavras; 

• Os resumos devem ser em parágrafo único (uma única mancha de texto), sem 
incluir figuras, tabelas ou referências; 

• Itens da estrutura do resumo: 
o Introdução; 
o Objetivo; 
o Metodologia ou material e métodos; 
o Resultados; 
o Conclusões ou considerações finais; 
o Palavras-chave (três a seis palavras-chave). 

• O texto deve ser formatado em fonte times new roman, corpo 12, 
espaçamento simples, margens 2,5 cm. 

• Não serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica. 

* As dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail: semex@unitau.br  

mailto:semex@unitau.br

