
SUBMISSÃO DE TRABALHOS: 

 

Normas para envio de trabalhos: 

• Título – deverá conter no máximo 160 caracteres, incluindo espaço. 

• Resumo – deverá conter no máximo 250 palavras. -  O texto deve ser corrido (sem 

parágrafo), com formatação: fonte Arial 12, justificado, com espaçamento simples. 

Deve conter uma breve introdução sobre a temática, objetivos e justificativa e/ou 

relevância do trabalho. Não poderá conter nenhum tipo de figura, referências, notas 

etc. Incluir apenas um parágrafo com três palavras-chave.  

• Inserir nomes completos dos autores (e coautores), nome e sigla da instituição, 

cidade e estado. 

• Indicar o nível do trabalho (Iniciação Científica / Graduação ou Pós-Graduação). 

• Indicar a categoria do trabalho:  

 

- ARTIGOS ACADÊMICOS / CIENTÍFICOS: Textos, Artigos (revisão, 

experimentos, relatos de caso, análises qualitativas e quantitativas...) 

- ATIVIDADES ACADÊMICAS: Vídeo, Jogo digital, Apostila Didática, Maquetes, 

Modelos 3D. 

- OUTROS, ESPECIFICAR: ___________________________________________ 

 

- Os trabalhos / resumos deverão ser submetidos on-line, no endereço: 

http://incog.com.br/eventos 

- Poderá ser um trabalho em forma de texto, artigo, vídeo, modelos 3D / maquetes, 

jogos digitais, apostilas e material de estudo – desde que sejam autorais e estejam 

devidamente referenciados com base na ABNT (Associação Brasileira de Norma Técnica). 

- Para submeter um os mais trabalhos, será necessário se inscrever no evento. 

Portanto, os trabalhos deverão ser apresentados pelo(s) autor(es) inscritos no evento. 

- O resumo deverá ser enviado via formulário google form, para o endereço: 

http://incog.com.br/eventos 

- Os resumos das atividades acadêmicas e outros (especificar) deverá conter 

informações introdutória da temática, objetivo (o motivo / justificativa para realização do 

trabalho), Metodologia (como foi feito e material utilizado) e breve conclusão. 

- Antes de submeter o resumo, é importante que revise com atenção. 

- Os resumos aprovados para apresentação irão ser divulgados. 

http://incog.com.br/eventos 

- Os trabalhos poderão contemplar todas as áreas temáticas das neurociências, 

deverá ser especificada no momento da inscrição. 

- As normas para apresentação do trabalho serão disponibilizadas junto a 

divulgação do resultado dos trabalhos aprovados. 

 

 

 

 

 

 

 

 


