
 

CRONOGRAMA  

 

CRONOGRAMA DATAS 

Inscrição de trabalhos (Resumo), 
pôsteres e relatos de experiências.   

De 1 de Maio a 31 de Agosto de 
2022.  

Divulgação dos trabalhos aceitos  Até 30 de Setembro de 2022 

Envio do texto completo para 
publicação no portal do evento e no 
livro dos anais  

Até 10 de Abril de 2023 

Inscrição para lançamento de 
livros, revistas, documentários etc. 

1 a 30 de outubro de 2022 

Divulgação da programação das 
seções de apresentação dos 
relatos de experiências, 
comunicações e pôsteres 

01 de novembro de 2022  

Divulgação Programação completa 08 de novembro de 2022  

V Encontro de São Paulo da Rede 

Aste  

07 a 09 de Dezembro de 2022  

 

Observações:  

 

1. As inscrições para o evento poderão ser realizadas exclusivamente por 

meio do portal do evento. 

 

2. Os ouvintes poderão fazer suas inscrições até o início do evento. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

  

1. RESUMO 

  

O resumo deve conter: 

 

Título: em negrito, fonte Times New Roman, 12, alinhamento à esquerda, texto 

em parágrafo único contendo entre 1500 e 1700 caracteres com espaço (até 300 

palavras), alinhamento justificado, Word, fonte Times New Roman, 12, espaço 

entrelinhas de 1,5. 

  

2. O TRABALHO COMPLETO 

  

O trabalho deve conter: 

  

Título: em negrito, fonte Times New Roman, 12, alinhamento à esquerda, 

espaço entrelinhas de 1,5, margem superior/inferior e esquerdo-direita de 3 cm, 

de 10 a 15 páginas, incluindo bibliografia. Autores: último sobrenome em 

maiúsculas, nome em minúsculas, titulação ou graduação, identificação da 

instituição, unidade de federação e e-mail. 

  

 

3. PÔSTER 

  

O pôster deve seguir as seguintes especificações: 

Dimensões: 100 X 90 cm. O pôster pode conter fotos, gráficos e texto, desde 

que a visualização não seja prejudicada. 

  

Detalhamento: 

 1. Título em letras maiúsculas visível a 2 metros de distância. 

2. Nome e instituição dos autores, também em destaque e logo abaixo do título. 

3. Descrição concisa do trabalho, sempre com letras, figuras, tabelas, 

suficientemente grandes para a leitura a uma distância de pelo menos 1 metro. 



4. Objetivo (s) do trabalho 

5. Análise e descrição dos resultados 

6. Conclusões 

7. Bibliografia consultada. 

 

 

4. RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Título: em negrito, fonte Times New Roman, 12, alinhamento à esquerda, texto 

em parágrafo único contendo entre 1500 e 1700 caracteres com espaço (até 300 

palavras), alinhamento justificado, Word, fonte Times New Roman, 12, espaço 

entrelinhas de 1,5. 

 

Os resumos e trabalhos completos devem ser enviados pelo portal do evento em 

arquivo anexo. Os autores receberão confirmação de recebimento. 

Os textos completos aprovados e enviados dentro dos prazos regimentais serão 

incluídos nos anais do evento.  

 

 

 


