
 
 

1ª. CIRCULAR (21/05/2010) 

 

 

NORMAS GERAIS 
 
 
 Os trabalhos submetidos e aceitos serão apresentados exclusivamente na forma de 
pôsteres, sendo que o resumo executivo destes será publicado nos anais do Simpósio, 
conforme normas descritas abaixo. Os trabalhos deverão se situar em um dos seguintes 
campos temáticos: 
 

1. A atuação do poder público no processo de desenvolvimento rural e urbano;  

2. A atuação do setor privado no processo de desenvolvimento rural e urbano;  

3. O Estado, a sociedade e o desenvolvimento do território; 

4. Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional; 

5. Inovação e Desenvolvimento Regional; 

6. Educação, Saúde e Desenvolvimento das Comunidades Regionais; 

7. A gestão dos processos locais de desenvolvimento; 

8. As características regionais como fatores de desenvolvimento. 

 
Não serão aceitos trabalhos com resultados preliminares ou em fase inicial de 
desenvolvimento. 
 
Os autores serão notificados de aceitação ou recusa de seus trabalhos. Pequenas modificações 
no texto poderão ser feitas pela Comissão Editorial. 

 



A seleção dos trabalhos inscritos levará em consideração os seguintes critérios: 
 

1) relevância no âmbito do campo temático eleito; 
2) consistência e atualização dos dados; 
3) existência de resultados conclusivos e sua discussão; 
4) organização, clareza e correção formal. 

 
 A apreciação dos resumos, sua aceitação para apresentação bem como para a 
publicação nos Anais de Resumos serão feitas por um Conselho Científico constituído por 
pesquisadores atuantes na área. 
 
  

Normas para elaboração do pôster e preparação do resumo executivo 

 
Os pôsteres deverão ter um formato padrão de 0,90 cm x 0,90 cm, e refletir os 

resultados de pesquisa ou relatos de experiências apresentados no resumo executivo. 
 

O resumo deverá ter no máximo 5 páginas, incluindo figuras, tabelas e referências 
bibliográficas em fonte Times New Roman, tamanho 12. 

O espaçamento entre linhas é 1,0; as margens do documento deverão ser de 2,5. 
Não serão aceitas notas de rodapé. 

  

No resumo deverá constar obrigatoriamente: 
Título do trabalho (Centralizado; Times New Roman; 12, Negrito) 
Nome completo dos autores (Centralizado; Times New Roman; 10) 
Afiliação institucional (Justificado; Times New Roman; 10) 
Introdução 
Objetivos 
Metodologia 
Resultados e Discussão 
Agradecimentos (Opcional) 
Referências (As referências deverão ser apresentadas de acordo com as normas estabelecidas 
pela FACCAT. Aguarde a disponibilização do link).  
 
 

O prazo limite para envio de trabalhos é 2 de agosto de 2010, através deste site (aguarde 

disponibilização do link).  
 

Valor da Inscrição:  
Graduação/Especialização: R$ 30,00 
Demais Profissionais: R$ 80,00  
 
No ato da inscrição do trabalho no site será emitido automaticamente o boleto bancário. 
 
Somente serão aceitos trabalhos em que pelo menos um dos autores tenha efetivado sua 
inscrição. 
 
 

Informações adicionais: simposiods@faccat.br 


