
II WORKSHOP EM GESTÃO, INTERNACIONALIZAÇÃO E LOGÍSTICA 

Vínculo universidade e empresas: Mestrado Profissional, Carreira, Pesquisa 
Científica e Impacto Regional  

 

05 e 06 de Março de 2020 UNIVALI – Campus Itajaí 

INSTRUÇÕES DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Submissão: até 25 de fevereiro 
Divulgação dos aprovados: até 27 de fevereiro 
Envio do arquivo no formato de pôster:  até 01 de março 

 

 
Temas:  
Para submissão considerar o tema geral do evento: Gestão, Internacionalização e Logística. 

 
Modalidade de Apresentação: 
- Pôster 

 
Tipos de Submissão (Ver normas de formatação instruções de submissão em itens específicos): 
- Resumo Expandido - Conforme template (Pg 2). 

 
Formatação: 

 Titulo com as primeiras letras maiusculas, seguido do resumo expandido (conforme Template abaixo);  
 Palavras-chave: até cinco palavras-chave.  
  Papel: A4 (29,7 x 21 cm) 

 Orientação do papel: retrato 
 Margens: superior - 3 cm; inferior - 2 cm; direita - 2 cm; esquerda - 3 cm 
 Fonte: Times New Roman, tamanho 12 em 100% e com espaçamento normal. 
 Espaçamento: simples 
 Texto: justificado 
 Tamanho: No ato da submissão, cada autor deverá enviar o resumo em documento único, incluindo 

título, resumo, palavras- chave, tabelas, figuras, referências e notas de final de texto. 
 Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito. 
 Tabelas, figuras, citações e referências: seguir normas da APA (American Psychological Association) 

ou ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 
Instruções para a Submissão: 

 Trabalho em documento único, em PDF. 

 Cada autor poder inscrever de um a três trabalhos sem distinção de autoria ou coautoria. 
 Submissões aceitas em português, inglês ou espanhol. 
 Os trabalhos não podem, sob hipótese alguma, possuir identificação. O nome dos autores não deve 

constar no arquivo do trabalho e somente incluídos na página própria do site de submissão. 
 Os trabalhos selecionados, serão apresentados na forma de pôster nos dias do evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(TEMPLATE PARA O RESUMO EXPANDIDO) 

 
 

O Título Deverá Ser Digitado com as Primeiras Letras Maiúsculas 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO CENTRAL DO TRABALHO 

Deve ser breve e justificar o problema estudado de forma clara. Deve conter os objetivos do trabalho 

realizado. (até 150 palavras) 

MARCO TEÓRICO  

Deverá conter os principais autores e construtos inseridos no estudo. (até 200 palavras) 

MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO 

Deverá ser explicitada sucintamente a metodologia utilizada para o trabalho apresentado. (até 150 

palavras) 

RESULTADOS, CONCLUSÕES E SUAS IMPLICAÇÕES 

Analisar, avaliar e discutir os resultados apresentados. (Não se trata do resumo do trabalho). Comentar 

as principais conclusões e suas implicações para a teoria e prática da área investigada. (até 300 palavras) 

Palavras-Chave: Mínimo de 3 (três), máximo de 5 (cinco). 

 

AGRADECIMENTOS (opcional)  

Item opcional destinado a informar agências financiadoras, instituições apoiadoras e colaboradores. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Apenas para bibliografia citada. 

Espaço simples, sem espaço entre as citações e sem recuo. 

Seguir ABNT ou APA. 

 

O ARQUIVO NÃO DEVE CONTER MAIS DE 1000 PALAVRAS NO TOTAL. 
 


