
INFORMAÇÕES GERAIS 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

Os autores com interesse em enviar seu(s) trabalho(s) para a V Semana de Inclusão do 

IFMG – Campus Bambuí deverão elaborar um resumo estruturado e um e-pôster, conforme 

modelos disponibilizados.  

Após a avaliação dos trabalhos, os resumos aprovados serão publicados nos Anais do 

evento e os e-pôsteres serão expostos através da plataforma Padlet e divulgados no site 

do IFMG - Campus Bambuí.  

PRAZOS 

Submissão de trabalhos De 14/07/21 a 01/08/21 

Resultado da avaliação dos trabalhos A partir de 10/08/21 

Reenvio dos trabalhos com correções* Até 7 dias após a divulgação do resultado da 

avaliação 

* somente nos casos em que houver necessidade de correções e/ou adequações no resumo e/ou e-pôster. 

A submissão em prazo hábil e o envio dos arquivos em formato adequado é de 

responsabilidade do autor que submeteu o trabalho previamente. A organização do evento 

não se responsabiliza por trabalhos submetidos fora do prazo estabelecido ou com 

problemas de formatação. 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

A apreciação dos resumos, sua aceitação para apresentação no formato de e-pôster, bem 

como sua publicação no Anais da V Semana de Inclusão serão feitas por uma Comissão 

Científica constituída por membros do NAPNEE do IFMG – Campus Bambuí e membros 

externos, caso necessário. 

A Comissão fará a seleção dos trabalhos levando em consideração os seguintes critérios:  

I. Relevância no âmbito da temática da inclusão;  

II. Consistência e atualização das articulações conceituais e teóricas;  

III. Existência de resultados conclusivos e sua discussão, se for o caso;  

IV. Consistência da proposta de aplicação prática, se for o caso;  

V. Organização, clareza e correção formal do discurso;  

VI. Cumprimento das normas de formatação para envio de proposta.  

 



Após a avaliação, aos trabalhos inscritos serão conferidos os seguintes status: 

Aceito O trabalho foi aceito, sem necessidade de 

correções e/ou adequações pelos autores 

Aceito com ressalvas* O trabalho foi aceito, mas correções e/ou 

adequações deverão ser realizadas pelos autores 

Recusado O trabalho foi recusado e não será exposto e nem 

publicado nos Anais do evento 

 

*Os trabalhos avaliados com o status “aceito com ressalvas”, deverão passar por correções 

e/ou adequações, e os arquivos novamente enviados num prazo máximo de 7 dias a 

contar da data de divulgação do resultado da avaliação dos trabalhos. 

INFORMAÇÕES FINAIS 

Os trabalhos com experimentação em seres humanos ou animais deverão ter a aprovação 

do comitê de Ética em Pesquisa e/ou Comissão de Ética em Experimentação Animal.                   

O documento que especifica a aprovação deverá ser enviado em arquivo separado para o            

e-mail: napnee.bambui@ifmg.edu.br 

 

Os autores que submeterem seus trabalhos são legalmente responsáveis por todo o seu 

conteúdo. O IFMG – Campus Bambuí é isento de qualquer responsabilidade sobre o 

conteúdo do resumo e e-pôster que forem divulgados e/ou publicados por qualquer meio 

de comunicação, pelos autores ou por terceiros. Todos os autores devem ter conhecimento 

das normas, do conteúdo do resumo e concordar em ter seu nome inserido como autor. 

 

Em caso de dúvidas os autores deverão entrar em contato através do e-mail:  

napnee.bambui@ifmg.edu.br 
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