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NORMAS E MODELO PARA FORMATAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS: 
 
Deverão ser encaminhados resumos expandidos no formato Word (mínimo de 3 laudas e máximo 
de 5 laudas), cuja formatação deverá obedecer às normas no final deste documento. O modelo 
editável está disponível no site oficial das Faculdades Nova Esperança, bem como no site oficial 
do evento na Plataforma Even3: https://www.even3.com.br/ivmostraligasacad2021. 
A submissão do resumo expandido significa que os autores concordam com a publicação deste 
nos anais do evento, a critério da Comissão Científica (Avaliadores), publicado no site oficial das 
Faculdades Nova Esperança. Além disso, os autores concordam que pela publicação do resumo 
expandido não obterão nenhum ganho, senão a divulgação científica e profissional dos seus 
trabalhos e certificado online do(s) trabalho(s) aprovado(s) e apresentado(s) como banner 
eletrônico. 
Para o resumo expandido, será avaliado cada item exigido, conforme modelo, com as seguintes 
pontuações: 
Título (0,5); Resumo e Palavras-chave (1,5); Introdução (2,0); Método (1,0); Resultados e 
Discussão (3,0); Considerações Finais (1,0); Referências (1,0). 
Serão considerados aprovados os resumos expandidos com notas de 7,0 (sete) a 10,0 (dez); e 
não aprovados os com notas inferiores a 7,0 (sete) ou em caso de não efetuar as correções do 
resumo solicitadas pelos avaliadores. 
 
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Banner Eletrônico dialogado. 
 
ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO: 
O modelo do banner digital deverá seguir o padrão do evento que estará disponibilizado no site da 
FACENE/FAMENE e também no site oficial da Plataforma Even3 para download 
(https://www.even3.com.br/ivmostraligasacad2021), o qual poderá ser apresentado em slides (8 a 
10 slides). Os itens que devem estar contidos são: Título; Autores; Palavras-chave; Introdução; 
Método; Resultados e Discussão; Considerações Finais; Referências. 
O relator terá um tempo de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos para apresentar seu trabalho e cinco 
minutos para responder a arguição dos avaliadores. Os trabalhos serão apresentados on-line, via 
Google Meet, com endereço de acesso a ser enviado antecipadamente no e-mail do relator. Os 
relatores deverão estar online no dia e horário estabelecidos pela Comissão Organizadora do 
Evento, divulgados na programação disponível no site oficial das Faculdades Nova Esperança e 
via e-mail das ligas acadêmicas, até 5 dias antes do dia das apresentações. Todos os trabalhos 
serão apresentados nos dias 22 e 23 de abril de 2021, das 19h30 às 21h30, on-line, via Google 
Meet. 
Cada trabalho será avaliado por dois docentes das Instituições Nova Esperança. 
 
PREMIAÇÕES: 
Será premiado o trabalho que obtiver a maior nota, cuja classificação ocorrerá a partir dos 
seguintes critérios observados pelos avaliadores convidados a participarem da IV Mostra de Ligas 
Acadêmicas da FAMENE: 
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 Relevância da temática discutida1 (2,0); 
 Cumprimento das exigências do resumo expandido (3,0); 
 Domínio do conteúdo na apresentação1 (2,0); 
 Material de exposição claro, objetivo e autoexplicativo (2,0); 
 Cumprimento do tempo destinado a apresentação (1,0); 

 
Cada autor deste trabalho receberá um certificado extra, constando como trabalho destaque da IV 
Mostra das Ligas Acadêmicas da FAMENE e haverá divulgação no site oficial das Faculdades 
Nova Esperança.  
 
 
RESUMO DAS DATAS IMPORTANTES: 
15 a 22/03/2021 – Período de inscrição e envio de trabalhos (Online). 
09 a 14/04/2021 – Reenvio dos trabalhos corrigidos pelos relatores ao NUPEA (Via e-mail). 
16/04/2021 – Divulgação final dos trabalhos aprovados para apresentação. 

                                                 
 


