
  

 

 
 

A Matemática, suas áreas e aplicações 

22 a 25 de Outubro de 2019 

Campus de Araguaína 

Palestras, Mesas Redondas, Comunicações Científicas, Minicursos, 

Relatos de Experiências, Pôsteres e Oficinas. 

Local: Campus Cimba da UFT 

 

 

Informações acerca do evento  

 

Inscrições para ouvinte: A inscrição para ouvinte será realizada no período de 

01/08/2019 – 22/10/2019, na página http://www.uft.edu.br/matematicaaraguaina/ 

 

Submissão de trabalhos: A submissão de trabalhos será realizada no período de 

01/08/2019 – 22/09/2019, na página http://www.uft.edu.br/matematicaaraguaina/ 

Normas gerais 

Os trabalhos devem vir acompanhados: do título; autor(es) com e-mail e instituição 

onde trabalha; um resumo; três a cinco palavras-chave; corpo do trabalho; e referências. 

O número de autores deverá ser no máximo três: autor principal (Autor 1) e dois 

coautores (Autor 2 e 3); 

Os trabalhos devem constar de no mínimo três páginas.  

Formatação do arquivo: Papel A4 (29,7 x 21 cm); margens: superior = 3cm, inferior 

= 2,5cm, esquerda = 3cm e direita = 2,5cm; editor de texto: Word for Windows 6.0 ou 

http://www.uft.edu.br/matematicaaraguaina/
http://www.uft.edu.br/matematicaaraguaina/


posterior; 

Fonte: Todos os trabalhos deverão usar tamanho 12, fonte Times New Roman. 

Alinhamento: Com exceção do título, o texto do trabalho deverá ser justificado. 

Espaçamento: Entre linhas, igual a 1,5 linhas. Deixar um espaço entre o título e o 

resumo. 

Numeração das páginas: No alto à direita. 

Título: Fonte Times New Roman, tamanho 16, em negrito, espaçamento 1,5 linha, 

centralizado. As iniciais das palavras do título devem ser escritas em letra maiúscula 

(exceto as preposições, advérbios, conjunções etc.), sendo que as palavras após o uso de 

dois pontos (:) devem ser iniciadas com letra minúscula (exceto para nomes próprios). 

Nome do(s) autor(es): Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 linha, 

alinhado à direita. Dois espaçamentos abaixo do título. Abaixo de cada nome deve 

constar a instituição à qual está vinculado e abaixo da instituição o endereço eletrônico 

para contato. 

Resumo: A palavra “Resumo”: fonte Times New Roman, tamanho 12, em negrito, 

espaçamento 1,5 linha, centralizado, um espaçamento abaixo do nome do último autor. 

Texto do resumo: Fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples, 

justificado, sem recuo de parágrafo e deve conter de 100 a 150 palavras. 

Palavras-chave: Dois espaçamentos entre texto do resumo e palavras-chave, fonte 

Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples, justificado. As iniciais das 

palavras devem ser escritas em letra maiúscula (exceto as preposições, advérbios, 

conjunções, etc.) e separadas por ponto final. 

Referências: As referências bibliográficas deverão se referir às obras usadas no 

trabalho, por ordem alfabética de sobrenome do autor, seguindo as normas da ABNT - 

NBR 6023 de agosto de 2002. 

Recuo de parágrafo: A primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 1,5 

centímetros. 

Figuras e tabelas: Incluir figuras e tabelas dentro do corpo do texto. O título da tabela 

precede a mesma, já o título do gráfico e/ou figura vem depois do mesmo. 

Normas específicas 

Palestra (PL): Trata-se da apresentação, de natureza geral., de trabalhos resultantes 

de estudos já desenvolvidos ou em andamento .  O arquivo deve ser identificado por PL, 

seguido do sobrenome do autor. 

Mesa Redonda(MR): Trata-se da intervenção de dois ou mais palestrantes sobre um 

determinado tema relacionado com o tema do evento. Cada ministrante pode enviar o 

arquivo de sua intervenção com a identificação MR. 

Comunicação Científica (CC): Trata-se da apresentação, de natureza específica, de 

trabalhos resultantes de estudos já desenvolvidos ou em andamento. O arquivo deve ser 

identificado por CC, seguido do sobrenome do autor principal. 



Minicurso (MC): curso no qual se apresentam aspectos relevantes de um dado tema 

ou assunto. O minicurso deverá ter carga horária mínima de 8 horas e o arquivo deve ser 

identificado por MC, seguido do sobrenome do autor principal. 

Relato de Experiência (RE): Apresentação de vivências e experiências originárias de 

eventos ocorridos no processo de ensino e/ou aprendizagem. O arquivo deve ser 

identificado por RE, seguido do sobrenome do autor principal. 

Pôster (PO): Trata-se da apresentação de trabalhos resultantes de estudos já 

desenvolvidos ou em andamento, bem como relatos de experiência cuja apresentação é 

na forma de  um pôster. Este deve ter dimensões de 100 cm por 90 cm.. O arquivo deve 

ser identificado por PO, seguido do sobrenome do autor principal. 

Oficina (OF): Curso de natureza prática sobre um tema ou assunto. A oficina deverá 

ter carga horária mínima de 8 horas e o arquivo deve ser identificado por OF, seguido 

do sobrenome do autor principal. 

Custos das Inscrições: 

Do 01/08 ao 22/09 Aluno de Grad.  – Prof. E.B. e Aluno Pós. –  Prof. E.S. –  Outros – Aluno E.B. 

   20   30     40         40  0.0 

Do 23/09 ao 21/10 Aluno de Grad.  – Prof. E.B. e Aluno Pós. –  Prof. E.S. –  Outros – Aluno E.B. 

   30   40     50         50  10 

22/10/2019        Aluno de Grad.  – Prof. E.B. e Aluno Pós. –  Prof. E.S. –  Outros – Aluno E.B. 

   35   45     55         55   20 

___________________ 

Grad. =Graduação; E.B.=Ensino Básico; E.S.=Ensino Superior 

Coordenador do Evento: Prof. Basílides Temístocles Colunche Delgado. 

e-mail: delgadobtc@uft.edu.br 


