Edital n° 03/2020

I Ciclo Virtual de Palestras Integrado
CURSOS CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA URI
NORMATIVAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO:
1)
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

PRAZOS:
Inscrição: 13/05/2020 a 20/05/2020
Emissão de certificados: até 25/05/2020
Submissão dos trabalhos para publicação E-book: 25/05/2020 a 15/06/2020
Divulgação da lista de trabalhos aprovados: 26/06/2020
Publicação do E-book: até 30/08/2020

2) INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO NO EVENTO:
2.1) Preencher o cadastro/login no site: http://www.idominus.com.br/login
2.2) Efetuar o pagamento para obtenção do certificado, no valor de R$20,00, no site
do evento, via Pagseguro.
3) INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS e PUBLICAÇÃO EM E-BOOK:
3.1) Preencher a ficha de inscrição via site
3.2) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00, no site do
evento, via Pagseguro.
3.3) Submeter o trabalho
3.4) Cada inscrição equivale e um trabalho inscrito. Cada trabalho poderá ter no
máximo 3 autores.
3.5) O artigo deverá ser enviado via site, em arquivo word.
3.6) A comissão revisional dos artigos será formada por professores do Curso de
Ciência da Computação da URI.
3.7) Segue modelo de artigo em anexo.
4) Disposições Gerais:
4.1) O aceite dos trabalhos será comunicado através do mesmo endereço de e-mail
do envio do trabalho.
4.2) Nos trabalhos que envolveram pesquisa com seres humanos, é necessário
constar o número da respectiva aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP).
4.3) Qualquer dúvida sobre o evento, bem como suas normativas serão decididas
pela Equipe Diretiva do DOMINUS, devendo ser encaminhada para o e-mail:
contato@idominus.com.br

Anexo 1: MODELO DE ARTIGO

TÍTULO DO ARTIGO EM NEGRITO E MAIÚSCULAS USANDO A LETRA Times
New Roman TAMANHO 14

TÍTULO DO ARTIGO EM INGLES EM LETRA TAMANHO 12, NEGRITO E USANDO A LETRA ARIAL

Nome completo do autor 1
Nome completo do autor 2
Nome completo do autor 3

RESUMO
Resumo do artigo com no máximo 250 palavras, devendo contemplar objetivo do trabalho, métodos
empregados, resultados e conclusões do trabalho. Usar fonte Times New Roman 10, espaçamento
simples (1,0), alinhamento justificado.
Palavras-chave: até quatro; separadas por ponto e vírgula; em ordem alfabética.

ABSTRACT
Tradução do resumo para a lingua inglesa.
Keywords:

INTRODUÇÃO (NEGRITO + MAIÚSCULAS + CENTRALIZADO)
O artigo digitado em formato doc (Word), deve ter entre 12 e 15 páginas, mais as
referências; em folha A4, margens: 2,5cm e espaçamento 1,5.
A introdução deverá apresentar uma breve contextualização do tema, sugerindo-se que
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os autores apresentem o problema, os objetivos, e a metodologia. Após uma síntese da estrutura
geral do artigo.

1 TÍTULOS EM NEGRITO E LETRAS MAIÚSCULAS TAMANHO
14
O texto deverá ser redigido em letra tamanho 11 e observar as regras da ABNT e as
demais informações contidas no presente modelo. Os títulos e subtítulos serão alinhados à
esquerda. Os itens não numerados (introdução, conclusão, referências) serão centralizados.

1.1 Subtítulos em negrito, letra 12
xxx

2 ORIENTAÇÕES SOBRE AS CITAÇÕES
As citações deverão obedecer ao sistema AUTOR-DATA.
Notas de rodapé, apenas explicativas.

2.1 Citação direta

Transcrição literal do texto de outro(s) autor(es).
Citações com até TRÊS (3) linhas deverão ser escritas normalmente dentro do texto,
entre aspas, e com indicação da fonte em nota de rodapé.
Citações longas (exemplo abaixo), com mais de TRÊS (3) linhas deverão ser digitadas
em Fonte 10, espaçamento simples (1,0), sem aspas, e com indicação da fonte junto ao texto e
recuo de 4 cm.

2.2 Citação indireta

É o resumo ou a síntese das ideias de um texto/autor. Aparece em forma normal
textual, porém a fonte de onde foi retirada a informação deverá ser indicada.

CONCLUSÃO
(NEGRITO + MAIÚSCULAS + CENTRALIZADO – TAMANHO 14)

A conclusão deverá permitir ao leitor compreender se a proposta apresentada na
introdução foram atendida, bem como poderá ter a opinião do autor.

REFERÊNCIAS
(NEGRITO + MAIÚSCULAS + CENTRALIZADO – TAMANHO 14)
Lista de obras efetivamente citadas no artigo.
Deverá ser formatada conforme a regra 6023 da ABNT:
alinhamento no lado esquerdo
espaço simples
letra tamanho 10
ordem alfabética.

