
ORIENTAÇÃO GERAIS PARA 
APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES

Todos os autores dos artigos submetidos deverão estar 
cadastrados no evento.

Os artigos enviados com as melhores avaliações serão 
selecionados pelo comitê científico para publicação na Revista 
Paramétrica para o Caderno de Comunicações do SEAG.

 

Formato dos Artigos

· O artigo deverá ser enviado no formato ".doc" tendo no 
máximo 1 Mb;

. Um artigo poderá ter, no máximo, 5 autores;

. Artigos fora do modelo de formatação exigidos pelo evento 
serão automaticamente desclassificados (Margens 3 cm 3cm 2 
cm 2 cm; fonte Times New Roman; Tamanho 12, espaçamento 
entre linhas 1,5; Títulos e subtítulos negritados; Parágrafo 1,25 
cm, 10 a 15 páginas).

. Os trabalhos serão submetidos exclusivamente pelo e-mail 
extensão@feamig.br, até 15/10/2019.

 

 Sessão Temática "Apresentação Oral" ou "Sessão de 
Pôsteres":

 . Cada autor poderá ter um máximo de três artigos aprovados 
(não importando em qual relação de autoria). O número de 
artigos que podem ser enviados, no entanto, é livre;

. Somente serão selecionados os artigos mais bem avaliados 
(com melhor nota de avaliação), independente de manifestação 
do(s) autor(es) para alteração;

. Após o encerramento do processo de submissão, não serão 
aceitas alterações nas autorias do artigo. Seja por meio de 
inclusões ou exclusões de autores.

Condições Gerais sobre os Artigos Aprovados

. Não serão aceitas alterações nos artigos submetidos após o 
encerramento do processo de submissão.

. Somente serão aceitos artigos não publicados anteriormente e 
de autoria dos autores para a publicação no SEAG 2019. Os 
autores que burlarem o regulamento estarão sujeitos ao 
impedimento de apresentações futuras no evento ou outras 
sanções legais que se apliquem.

·  A apresentação do artigo aprovado é obrigatória, nas SALAS 
DE COMUNICAÇÕES e nos PAINÉIS DE VISITAÇÃO– 
RESULTADOS DAS COMUNICAÇÕES

      Para o artigo ser publicado nos anais do evento basta que 
o(s) autor(es) se inscrevam no SEAG e sejam aprovados pelo 
Comitê Científico;

. Qualquer desrespeito às regras supracitadas será avaliado pela 
Comissão Organizadora  do II SEAG.

  

Apresentação Oral

. Após confirmada a inscrição, é necessário que todos os autores 
estejam presentes para a apresentação do artigo no evento.

. As apresentações deverão durar 15 minutos, com mais 5 
minutos para o debate.

. As apresentações orais deverão ser realizadas com o uso do 
Power Point.

 

Apresentação de Pôster nos PAINÉIS DE VISITAÇÃO– 
RESULTADOS DAS COMUNICAÇÕES

Guia para criação do pôster:

1 - Tamanho: 110 cm de altura x 90 cm largura.

2 - Dados obrigatórios: Título, autor e sigla da instituição.

3 - Sugestões: Inclusão de Resumo, Palavras-chave etc.

4 - A presença dos autores será obrigatória no horário de 
apresentação do pôster.

5 - Os apresentadores serão responsáveis por providenciar o 
material adequado para a afixação do pôster.

6 - O pôster deverá ter informações referentes ao artigo 
apresentado no congresso. O material deverá conter as 
principais informações, como: introdução, métodos e outras 
informações próprias de seu artigo (Estes são pontos de 
orientação geral e não são regras);

. Tamanho de fonte mínimo para título: 72

. Tamanho de fonte mínimo para conteúdo: 28

. O post poderá ser coberto por no máximo 50% de figuras e 
tabelas. Os dados apresentados deverão vir com a fonte da 
informação/da imagem.


