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XXII Congresso Metodista 

I Jornada Acadêmica do IPA 

Mostra Científica e de Extensão 2020 do IPA 

Tecnologia, Criatividade e Ética 

 

PROGRAMAÇÃO: 

Segunda feira - 19/10 – Atividades dos Cursos 

Terça feira - 20/10 – Atividades Científicas: Mostra Científica e de Extensão 2020 do IPA 

Quarta-feira - 21/10 – Atividades Científicas – Conferência 

•  Em breve, a programação completa será divulgada. 

• Clique aqui para acessar o link de inscrição para a I Jornada Acadêmica do IPA 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A MOSTRA CIENTÍFICA E DE EXTENSÃO 2020 DO IPA  

No dia 20 de outubro de 2020 realizaremos a Mostra Científica e de Extensão 2020 do IPA, de 

forma online como prevê os protocolos de segurança e de distanciamento decorrentes da 

pandemia pelo Covid-19. 

Poderão ser submetidos para a Mostra os trabalhos científicos e de extensão desenvolvidos por 

alunos de graduação. O período de inscrição acontece entre 10 de setembro a 03 de outubro 

de 2020. 

Os resumos deverão ser enviados para o e-mail – mostra.ipa2020@ipa.metodista.br conforme 

as normas abaixo. 

INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES – SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA A APRESENTAÇÃO ORAL 

O trabalho a ser submetido deverá conter os seguintes itens e atender as normas indicadas: 

a)      Página 1. Conter título do trabalho, nome de todos os autores, instituição e e-mail. O nome dos 

autores deve estar em letra maiúscula. O autor que irá apresentar deve estar sublinhado. Deverá 

identificar o turno de preferência – manhã ou noite. Deverá definir seu curso(s) e qual área do 

conhecimento o trabalho pertence, conforme áreas abaixo: 

http://www.metodistadosul.edu.br/inscricao/inscricao.php?curso=11300&inscricao=710
mailto:mostra.ipa2020@ipa.m
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• Saúde 

• Engenharias, Tecnologias e Artes 

• Ciências Sociais e Aplicadas 

• Licenciaturas 

b)     Página 2. Título em caixa alta (máximo 20 palavras), sem os nomes dos autores, resumo com 

no máximo 4000 caracteres (incluindo espaços). O resumo deve ser parágrafo único, contendo 

background/ introdução, objetivo, material e métodos, resultados e conclusão. 

c)      Palavras-chave: no mínimo 3 e no máximo 5. 

d)     Formatação: fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado. Espaçamento entre linhas 

deverá ser simples. 

e)  Poderão ser inscritos trabalhos com resultados completos, parciais e descrição de projetos. 

f)      Não serão aceitos trabalhos fora das normas solicitadas. 

g)      O resumo deve ser encaminhado em dois formatos: em word e pdf, para o e-mail: 

mostra.ipa2020@ipa.metodista.br 

h)     Período de inscrição: 9 de setembro a 3 de outubro de 2020. 

INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO ORAL 

1. A comissão científica, após selecionar os trabalhos que serão apresentados, divulgará a 

lista dos trabalhos com os respectivos horários, salas e links de acessos no dia 9 de 

outubro. 

2. As apresentações dos trabalhos serão on-line. O autor poderá fazer uma apresentação 

em slides (formato pdf). A apresentação terá tempo máximo de 10 min. 

3. Os trabalhos apresentados serão publicados no formato de anais, em edição especial, 

da Revista Ciência e Movimento.  
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