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1 – Informações Gerais para envio dos Resumos Expandidos: 

1.1 Serão aceitos os envios de Resumos Expandidos e sua apresentação será na forma 

de pôster. 

1.2 Ao inscrever seu trabalho, o autor estará automaticamente autorizando o NEPER a 

utilizar a obra de sua autoria, em publicação impressa, digital, internet, CD-ROM, 

em seus veículos institucionais e documentos editados, ou em qualquer outra mídia. 

1.3 Não serão aceitos relatórios. 

1.4 É permitido o máximo de três trabalhos por autor, e pelo menos um autor de cada 

trabalho deverá estar inscrito no evento. 

1.5 O NEPER não patrocinará qualquer despesa do autor, empresa ou entidade, seja 

qual for sua natureza. 

 

2 – Envio dos Resumos Expandidos 

2.1 O envio dos resumos expandidos será feita através do email do evento 

simposiors@gmail.com (não serão aceitas inscrições por fax ou correios) até as 

23:50hs do dia 20 de agosto de 2011.  

2.2 Para o envio do resumo não é necessário o preenchimento imediato da inscrição. 

Entretanto a apresentação dos trabalhos aceitos estará condicionada à inscrição e 

pagamento da taxa por pelo menos um dos autores.  

 



3 – Apresentação dos Resumos Expandidos 

3.1 Só serão aceitos os resumos expandidos que forem enviados no formato “.doc”. 

Todos os demais formatos de arquivos, inclusive os compactados, não serão aceitos. 

3.2 Os arquivos deverão ser nomeados com o nome inteiro do primeiro autor, e se 

enviar mais de um resumo, o nome do autor deverá ser seguido de números 

romanos em ordem crescente, separados por hífen. Exemplo: Tatiana Corrêa; 

Tatiana Corrêa-I; Tatiana Corrêa-II.  

3.3 O resumo expandido deverá ocupar de três a cinco páginas. Formatação da página: 

tipo A4 (21cm x 29,7cm) com margens superior e direita com 3cm e margens 

inferior e esquerda com 2,5cm. A fonte deverá ser Times New Roman 12. 

Espaçamento entre linhas 1,5 em todo o texto. Alinhamento justificado, com 

exceção para o título, que deve ter alinhamento centralizado. 

3.4 Você pode utilizar o arquivo exemplo.doc como máscara para editoração de seu 

trabalho, aproveitando as configurações, bastando para isso abrir o arquivo 

exemplo.doc e apagar as informações do trabalho modelo à medida que for 

desenvolvendo seu texto. 

3.5 O resumo expandido deverá conter: 

- Título; 
- Autores; 
- Introdução; 
- Objetivo;  
- Material e Métodos;  
- Resultados Obtidos ou Esperados;  
- Conclusões; 
- Referências (somente as principais, que serviram de base para a realização do 
trabalho). 
 
 

4- Avaliação, Seleção e Prazos 

 

4.1 A seleção dos Resumos Expandidos será realizada pela Comissão de Avaliação 

designada pelos membros do NEPER e pela comissão organizadora do evento. 

 



4.2 A cada trabalho serão atribuídas duas notas proferidas por diferentes avaliadores, 

que resultarão numa média final. A seleção final dos trabalhos que serão apresentados 

será classificatória em função das médias obtidas. 

 

4.3 A listagem dos trabalhos selecionados será disponibilizada no portal do II Simpósio 

sobre Resíduos Sólidos da USP São Carlos, em 21 de outubro de 2011. Não serão 

aceitas inclusões e/ou exclusões de autores, assim como alterações no título do resumo 

expandido. 

 

4.4 Toda correspondência relativa a trabalhos técnicos , bem como solicitação de 

esclarecimentos, deverá ser encaminhada à Comissão Técnica do evento, através do e-

mail simposiors@gmail.com. 

 


