
 
 
 

MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2020 
JUNHO DE 2020 

 

COMUNICADO 1 

 

A Mostra de Iniciação Científica será realizada virtualmente no mês de           

junho de 2019, com os objetivos de contribuir para a conclusão e divulgação das              

pesquisas realizadas por estudantes e docentes do IFG, além de preparar os            

trabalhos para a apresentação no Seminário Institucional de Iniciação Científica. 

Poderão participar, com apresentação de trabalhos e em caráter optativo,          

os estudantes bolsistas, voluntários, orientadores e co-orientadores vinculados a         

todas as modalidades dos Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação          

Científica, Tecnológica e de Inovação do Edital 2019/2020. O público em geral            

poderá participar, também, assistindo as apresentações nas salas cujo endereço          

será divulgado no Comunicado 2. 

O trabalho escrito, referente à pesquisa realizada em 2019/2020, deverá ser           

redigido conforme o modelo de Resumo Expandido constante no Anexo 1 e            

enviado para gepex.jatai@ifg.edu.br em data a ser divulgada pelo Comunicado 2,           

para ser encaminhado e receber contribuições dos avaliadores no dia da           

apresentação. A banca será constituída por dois servidores/pesquisadores, que         

podem ser indicados pelos orientadores. 

Os trabalhos deverão ser apresentados para a banca e o público, na ordem             

da programação a ser divulgada pelo Comunicado 2, por um tempo de 10 minutos,              

seguidos de 05 para comentários de cada um dos membros da banca e mais 05               

minutos para considerações finais.  

As contribuições da banca, tanto ao trabalho escrito quanto à apresentação           

serão feitas no momento das apresentações, não tendo caráter avaliativo e           

quantitativo, mas sim de contribuir para a forma escrita, normas e o conteúdo de              

cada projeto. 
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Comissão Organizadora 
Em 27 de maio de 2020. 

 

MODELO DE RESUMO EXPANDIDO 
(esse título deve ser extraído do documento) 

 
TÍTULO EM PORTUGUÊS, CAIXA ALTA, NEGRITO, FONTE: ARIAL, 

TAMANHO 12; CENTRALIZADO, ESPAÇO SIMPLES, ESTILO NORMAL 
(máximo 20 palavras com até 120 caracteres) 

 

Nome  
1

 
 

Nome  
2

 

 

Nome  
3

 

Nome   
4

Nome do Programa (Ex.: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica/PIBIC) 

Resumo 
Deverá ser constituído de 80 a 100 palavras, sendo aproximadamente 50% compostas pelos             
objetivos, justificativa/fundamentação teórica e metodologia; 50% de resultados discussão e          
considerações finais, em um único texto, possibilitando ao leitor o entendimento do que será              
abordado pelo autor, bem como os conceitos por ele discutidos. Deverá estar situado abaixo do               
nome dos autores, em língua portuguesa, em fonte Arial, tamanho 10, justificado, espaçamento             
entre linhas simples, em itálico. 

 
Palavras-Chave 
Inserir aqui as palavras-chave (letra: Arial, itálico,10) separadas por vírgula (máximo de 3             
palavras com até 30 caracteres). 

 
Título dos Tópicos (Arial – Fonte tamanho 12 - Espaço Simples, negrito) 

Este modelo foi preparado usando o editor de texto Microsoft Word. Para a 

elaboração do artigo devem ser rigorosamente respeitados os padrões estabelecidos nos 

próximos parágrafos. 

Tamanho do Papel 
Antes de digitar o texto, assegure-se que a página está configurada para papel A4 

(210 x 297 mm), no modo retrato. 

1 Voluntário/bolsista. E-mail - IFG/Nome do Câmpus 
2 Voluntário/bolsista.  E-mail - IFG/Nome do Câmpus 
3 Voluntário/bolsista. E-mail - IFG/Nome do Câmpus 
4 Orientador/a. E-mail - IFG/Nome do Câmpus 

 



 
 
 

Margens do texto 
As margens devem ser de 3,0 cm na margem superior, 2,0 cm na inferior, 3,0 cm na 

esquerda e 2,0 cm na margem direita. 

Extensão do Artigo 
O tamanho mínimo do artigo será de 3 páginas e no máximo 4 páginas. Artigos fora 

desses limites serão recusados. 

Formato da Página 
Todo o texto deve ser justificado (com exceção das referências). 

Fontes 
Use Arial, tamanho 11, espaçamento de 1,5 entre linhas, sem estilo (negrito, itálico, 

etc). 

Parágrafo 
1,5 cm 

Estrutura 
● Resumo 

● Objetivos 

● Justificativa/Fundamentação teórica 

● Metodologia 

● Resultados e discussão 

● Considerações finais 

● Referências 

Citações e referências 
Seguir NBR 10520/2002 e 6023/2002. 

Título dos Tópicos ( Fonte Arial – tamanho 12 – Entre linhas simples,             
Espaço Antes: 24pt, Espaço Depois: 12pt negrito) 

Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – 

tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 

1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – 

tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 

1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – 

tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 

1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – 

 



 
 
 

tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 

1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); 

Citações. (Fonte Arial – tamanho 10 - espaçamento simples);         
Citações. (Fonte Arial – tamanho 10 - espaçamento simples);         
Citações. (Fonte Arial – tamanho 10 - espaçamento simples);         
Citações. (Fonte Arial – tamanho 10 - espaçamento simples);         
Citações. (Fonte Arial – tamanho 10 - espaçamento simples);         
Citações. (Fonte Arial – tamanho 10 - espaçamento simples);         
Citações. (Fonte Arial – tamanho 10 - espaçamento simples);         
Citações. (Fonte Arial – tamanho 10 - espaçamento simples);         
Citações. (Fonte Arial – tamanho 10 - espaçamento simples); seguir          
NBR 10520/2002. 

 

Figura 1: legendas - Arial 10, Negrito 

Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – 

tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 

1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – 

tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 

1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas. 

Quadro 1: legendas - Arial 10, Negrito 

Dado1 Dado2 

Valor1 Valor2 

Valor3 Valor4 

 

Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – 

tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 

1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – 

tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 

1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas. 

Tabela 2: legendas - Arial 10, Negrito 

Dado1 Dado2 

 



 
 
 

Valor1 Valor2 

Valor3 Valor4 

 

Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – 

tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 

1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – 

tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 

1,5 linhas); Texto (Fonte Arial – tamanho 11 – espaçamento de 1,5 linhas. 

Referências 

As Referências, elemento obrigatório, devem ser elaboradas de acordo com a NBR 

6023/2002. 

  

 


