
 

 

 

Como apresentar seu trabalho na XV Semana do IME? 

 Inscreva-se na XV Semana do IME através do site: www.even3.com.br/xv-semana-do-ime 

 Baixe o modelo para o resumo expandido do seu trabalho. Há três extensões disponíveis de 

modelos de resumo (.docx, .odt ou .tex). Escolha a que for mais conveniente para o seu 

trabalho e clique na extensão para baixar o modelo.  

 O texto da sua submissão não deve ultrapassar 5 páginas. Exporte o arquivo em pdf. 

 Faça a submissão do arquivo em pdf no site até o dia 14/10. 

 No ato da submissão, indique todos os autores do trabalho. 

 Há três áreas temáticas para submissão de trabalhos: 

o Se os autores são oriundos da Educação Básica, faça a submissão para a Mostra 

Sua Vez. A respectiva sessão de painéis será realizada presencialmente no dia 21/10, 

das 11:00 às 12:00, no campus Maracanã da UERJ. 

o Se os autores são da Graduação, faça a submissão para Trabalhos de Graduação. 

A respectiva sessão de painéis será realizada presencialmente nos dias 26/10, das 

16:00 às 18:00, no campus Maracanã da UERJ. 

o Se os autores são da Pós-Graduação, faça a submissão para Trabalhos de Pós-

Graduação. A respectiva sessão dos painéis será realizada presencialmente nos 

dias 25/10, das 16:00 às 18:00, no campus Maracanã da UERJ. 

o Para alunos de Iniciação Científica ou da Graduação, há também uma sessão 

oral de apresentação de trabalhos que será realizada no dia 28/10, na parte da manhã. 

Para submeter para esta sessão, escolha a área temática Trabalhos de Graduação. 

 O layout do painel é livre, sugerimos que seja impresso no formato banner em tamanho 

90cm x 100cm. 

 Os textos submetidos para a área temática de Trabalhos de Graduação serão avaliados, e 

alguns serão selecionados para apresentação oral, que acontecerá no dia 28/10, das 9:00 às 

12:00. As apresentações serão de 15 minutos, com mais 5 minutos para perguntas. 

  

https://www.dropbox.com/s/xjilmy3vpuoa4xy/modelo-Semana-do-IME-FINAL.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8k51bzyzyn4vqsu/modelo-Semana-do-IME-FINAL.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z237f4n6o5be24y/Templates-SNCT-latex.zip?dl=0


 

 

 

 No ato da submissão, você deverá anexar dois arquivos: trabalho identificado e trabalho 

não identificado. 

o Trabalho identificado: Arquivo do trabalho, constando seu nome, nome de outros 

autores, orientadores e afins. Se o seu trabalho for aprovado, esse arquivo será 

utilizado na publicação dos Anais do evento. 

o Trabalho não identificado: Não deverá conter o seu nome, ou de outros autores, ou 

de orientadores e afins. Esse arquivo será enviado para os avaliadores e a não 

identificação é para que haja imparcialidade no processo de avaliação. Use o modelo 

disponível no site do evento, omita a informação dos autores e gere um pdf. 

 Você será notificado por e-mail se seu trabalho for aprovado. 

 Os certificados só são emitidos para autores inscritos na XV Semana do IME. 

 Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a Secretaria do Evento, através do e-mail: 

semana@ime.uerj.br. 

 


