
Normas para envio de Relatos de Experiência 

 

 Os interessados em apresentar trabalhos deverão submeter o Relato de Experiência 

acessando o site www.unifipmoc.edu.br/simpex  

 Os trabalhos devem apresentar Relatos de Experiência de Projetos de Extensão  

descritos em, no máximo, 4 laudas, podendo-se utilizar, no máximo, 4 fotos. Devem 

ser divididos nas seguintes seções: Introdução, Relato, Conclusão e Referências.  

 Durante a submissão, os campos devem ser, obrigatoriamente, preenchidos de 

acordo com as instruções a seguir: 

- Endereço de e-mail: informar endereço de e-mail, válido, de um dos autores. 

- Autores e Instituições: informar o nome dos autores e das instituições a que 

estão vinculados, no seguinte formato: 

SOBRENOME, Restante do nome do autor1; SOBRENOME, Restante do nome do 

autor2...  

1Instituição do autor 1; 2Instituição do autor 2... 

 

* Os números só são necessários se houver autores de instituições diferentes. 

- Título do Relato de Experiência: informar o título do Relato de Experiência 

submetido. 

- CPF: Informar o CPF de um dos autores 

- Curso: Vincular o trabalho submetido a um dos cursos disponíveis. 

- Anexar arquivo: anexar arquivo do Microsoft Word, versões 97-2003 (.doc) ou 

2007 (.docx), contendo, no máximo, 1Mb. 

 A comissão avaliadora confirmará o recebimento do trabalho enviado, mediante uma 

mensagem de e-mail. 

 O período para o envio dos Relatos de Experiência é de 28 de outubro a 11 de 

novembro 2019, somente pelo site do evento (www.unifipmoc.edu.br/simpex). 
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 A avaliação e a seleção de trabalhos serão realizadas por uma Comissão Científica 

composta pelo corpo docente da UNIFIPMoc. 

 A comissão avaliadora enviará o resultado da avaliação do Relato de Experiência 

mediante uma mensagem de e-mail. 

  Os trabalhos aprovados terão seus Relatos de Experiência publicados nos anais do 

evento. Os anais serão divulgados por meio do site www.unifipmoc.edu.br/simpex.  

 Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados na forma de pôster, contendo um 

resumo dos itens submetidos (Introdução, Relato, Conclusão), no horário marcado e 

na área reservada para esse fim. Os pôsteres deverão ter as dimensões 0,9m x 1m. 

Para o pôster, será permitida a inserção de figuras, referências e nota de 

agradecimentos. 

  É de responsabilidade dos autores afixar os pôsteres em data e horário 

determinados (ver cronograma adiante), e retirá-los após o encerramento do evento. 

 No dia e horários estipulados (ver cronograma adiante) pela Comissão Organizadora 

do evento, pelo menos um dos autores deverá estar posicionado ao lado de seu 

pôster, para a apresentação do trabalho. 

  A não apresentação do pôster implica o NÃO recebimento do certificado. 

INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO RELATO 

 Serão aceitos apenas relatos de experiência de Projetos de Extensão em andamento 

ou concluídos. 

 Não deve haver identificação, de qualquer espécie, dos autores, no arquivo enviado. 

 O título do relato deverá ser escrito em caixa alta, em fonte “Times New Roman”, 

tamanho 11, com espaçamento simples, em negrito, centralizado, e ter, no máximo, 

20 palavras, incluindo os espaços.  

 Cada relato deverá ter, pelo menos, um professor como um dos autores. 

 O relato deverá ter, no máximo, 4 laudas, e conter as seguintes seções identificadas 

como subtítulos e em negrito: Introdução, Relato, Conclusão e Referências (se 

houver). O texto deverá ser digitado em fonte “Times New Roman”, tamanho 11, 

espaçamento simples, justificado, e conter, no máximo, 4 fotos. 
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 Em caso de se apresentarem citações na Introdução, incluam-se as referências 

(somente as citadas no texto), de acordo com a NBR 6023, no final do relato, 

alinhadas à esquerda e com espaçamento simples. 

 O APÊNDICE A apresenta um modelo para a formatação dos relatos a serem 

submetidos no SIMPEX 2019. 

 O APÊNDICE B apresenta um modelo para a confecção dos pôsteres. 

CRONOGRAMA DO EVENTO 

25/10 Divulgação das normas para submissão dos Relatos de Experiência 

de Projetos de Extensão 

28/10 a 11/11 Submissão dos relatos 

12 a 18/11 Avaliação dos relatos  

22/11 Divulgação dos horários de apresentação e locais para afixação dos 

pôsteres  

27/11 Afixação dos pôsteres  

28/11 Apresentação dos trabalhos  

 

Montes Claros, 23 de outubro de 2019. 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA DO SIMPEX 2019 
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APÊNDICE A – Modelo de formatação do relato para submissão  no SIMPEX 2019 

 
TÍTULO DO TRABALHO EM CAIXA ALTA, CENTRALIZADO, EM FONTE “TIMES NEW 

ROMAN”, TAMANHO 11 E COM ESPAÇAMENTO SIMPLES 

 

Introdução:  

Tema geral da pesquisa, justificativa, referencial teórico e objetivo escritos de maneira clara e sucinta.  

Relato:  

Descrever o projeto de extensão realizado ou em andamento. Podem-se utilizar, no máximo, 4 fotos. 

Conclusão:  

Apresentar as conclusões encontradas referentes ao Projeto de Extensão explanado.  

Referências: 

Registrar, se forem utilizadas citações no texto. Devem ser apresentadas de acordo com a NBR 6023. 
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APÊNDICE B – Modelo para confecção dos pôsteres para apresentação no Simpex 2019 
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