NORMAS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE
MINICURSO PARA X EPBEM/V ECMAT

A comissão organizadora do X EPBEM/V ECMAT disponibiliza aos
interessados a oportunidade para o envio de propostas de minicurso. Confira as
normas para envio de propostas:
 Serão selecionadas até 25 propostas de minicurso para o X EPBEM/V
ECMAT;
 As propostas de minicurso deverão estar em consonância com os Eixos
Temáticos do evento;
 Cada minicurso selecionado será realizado na quinta-feira (13/09),
podendo ser inserido no turno da manhã ou no turno da noite (conforme
programação do evento);
 Cada proposta de minicurso poderá ter até 4 (quatro) autores, sendo que o
autor 1 será o responsável pela proposta e deverá ter, no mínimo, o título
de Especialização;
 A Coordenação Geral do evento e a REALIZE EVENTOS CIENTÍFICA
& EDITORA não custearão inscrição no evento, passagens, hospedagens
e qualquer outro item para a participação nas atividades técnicocientíficas.
 Na descrição da proposta é necessário explicitar os principais pontos que
serão abordados, assim como a apresentação de atividades que servirão de
base para a discussão desenvolvida ao longo do minicurso;
 Cada minicurso terá a duração de 4 (quatro) horas, conforme programação
do evento;
 A quantidade máxima de participantes para cada minicurso será de 30
pessoas;
 Os autores deverão deixar claro na proposta qual será o tipo de
espaço (sala de aula, laboratório de informática, laboratório de
matemática, etc,.) que desejam para o desenvolvimento do minicurso;
 Para preparar o espaço aonde ocorrerá o minicurso os autores deverão
chegar 15 minutos antes do horário estabelecido;

 Em cada espaço, além do material permanente, o X EPBEM/V ECMAT
disponibilizará um Data show. Demais materiais deverão ser
providenciados pelos autores do minicurso;
 O texto da proposta de minicurso deverá ter de 4 a 6 páginas, em
documento Word, contendo, obrigatoriamente, Resumo, Introdução
(com apresentação, justificativa e objetivos), Fundamentação Teórica,
Metodologia e Resultados esperados;
 A proposta de minicurso deverá ser redigida em consonância com o que
recomenda o modelo disponível para download.

Prazo máximo para envio de proposta:

17 de agosto de 2018

Divulgação das propostas aprovadas:

03 de setembro de 2018

