NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A SESSÃO ESPECIAL “BOAS PRÁTICAS EM
CONTEXTOS DE CRISE ECONÔMICA E POLÍTICA”, DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017,
das 11h às 12h.

Para participar da Sessão Especial, solicitamos o envio de breve resumo sobre a
apresentação, o qual deverá atender aos seguintes critérios:
ENVIO DO RESUMO
Prazo: até às 18h do dia 31 de agosto de 2017.
Número máximo de caracteres, com espaço: 3.000
No título do e-mail, deverá constar: Sessão Especial – IX Seminário Internacional.
O trabalho deverá ser enviado em arquivo doc ou docx (tamanho máximo de 5,0 Mb).
No resumo, deverá constar o título da apresentação.
AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
O resumo deve respeitar todas as normas de submissão. O resumo que não cumprir
com as orientações descritas nesta página não será aceito.
O tema abordado deve ser relevante para a Sessão Especial do Seminário:


Internacionalização da Educação Superior.
 Desafios para as políticas de internacionalização.
 Boas práticas na Universidade.

A avaliação dos trabalhos será realizada pela Comissão Científica do IX Seminário
Internacional do GCUB.
O resultado da avaliação dos trabalhos está previsto para o dia 12 de setembro de
2017

e

será
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Internet
Facebook

(www.facebook.com/grupocoimbradeuniversidadesbrasileiras)

ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO
Todos os resumos aprovados serão objeto de apresentação durante a Sessão Especial
“Apresentação de boas práticas de internacionalização em tempos de crise
econômica e política”, que será realizada no dia 25 de outubro de 2017, das 11h às
12h.
A apresentação poderá ser feita nos idiomas português, inglês ou espanhol.
O tempo de apresentação será de, no máximo, 10 (dez) minutos para cada trabalho. E
ao fim de todas as apresentações haverá espaço para perguntas.
O autor (a) ou coautor (a) deverá levar sua apresentação salva no formato Microsoft
Power Point (PTT). O arquivo deverá ser entregue à Comissão 30 (trinta) minutos antes
do início da Sessão em um pen drive no dia, horário e local da atividade.
Por questão de segurança, recomenda-se que o autor (a) tenha a sua apresentação
salva em outros dispositivos: HD externo, e-mail, nuvem de arquivos, entre outros.
Serão disponibilizados microcomputador e projetor.
NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO DO ARTIGO NO E-BOOK
1 – O texto deverá ter, aproximadamente, 15 páginas, e deverá versar sobre a
temática da Sessão Especial do IX Seminário Internacional do GCUB: “Boas práticas de
internacionalização em tempos de crise econômica e política”.
2 - O título deve ser em Times New Roman 12, espaçamento 1,5 entre linha, negrito,
letras maiúsculas e centralizado;

3 - Nome dos autores: fonte Times New Roman, 11, alinhado à direita. Também devem
vir um abaixo do outro e não ao lado, e logo abaixo com a instituição de origem;
4 - Entre o título e o nome dos autores: 2 espaços (enter), assim como entre o nome
dos autores e o texto;
5 - O texto deverá ser em fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5, recuo de
primeira linha de 1 cm e justificado;
6 - O layout da página deve seguir a seguinte configuração: 16cm X 23cm, com
margens de 2,5cm superior, inferior e esquerda e de 2,0cm à direita;
7 - Não utilizaremos numeração nos tópicos e subtópicos. Os tópicos (ou títulos)
devem estar em negrito e com dois espaços do texto anterior. Os subtópicos (ou
subtítulos) devem estar em negrito. Em ambos os casos, o alinhamento é a esquerda;
8 - Citações (quando excederem 3 linhas): Times New Roman 11, espaçamento
simples, deslocamento de 3cm e justificadas.
9 - Tabelas: não podem ser fechadas, ou seja, não devem conter as linhas laterais, e
devem estar centralizadas;
10 - Quadros devem ser totalmente fechados e centralizados;
11 - Figuras: em princípio, devem ser de, no máximo, 5cm X 5cm, mas podem ter
tamanhos maiores, dependendo da qualidade;
12 - Legendas de figuras, tabelas, quadros, gráficos: abaixo dos mesmos e em Times
New Roman 10. Fonte (se houver): abaixo da legenda;
13 - Lembrando que os quadros, tabelas, figuras etc., não podem ultrapassar os limites
laterais do texto na página;
14 – O formato de capítulo não precisa seguir, necessariamente, a estrutura de artigos,
ou seja, não precisa seguir a estrutura clássica (introdução, objetivos, metodologia).
Assim, sugerimos que os títulos e subtítulos sejam mais "flexíveis", assim como o texto
de maneira geral.
15- Importante: os textos deverão ser enviados após sua revisão textual, contendo o
nome do(a) profissional que realizou o trabalho, ao final do texto. Esta tarefa será de
responsabilidade da instituição proponente do artigo.
A Comissão Científica receberá, até o dia 20 de novembro de 2017, os artigos
referentes às apresentações da Sessão Especial. Não haverá período para correções
dos trabalhos após o envio.

