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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
III CONGRESSO DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA 

DA PUC GOIÁS - 2017 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  
 

Para inscrever o seu trabalho científico você deverá estar inscrito no II Congresso 
de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás 
(http://sites.pucgoias.edu.br/eventos/cct/inscricoes/).  
 
Entre no sistema de inscrições do III Congresso de Ciência e Tecnologia e clique 
na aba “Trabalhos” (canto superior direito). 

1. Escolha a área de conhecimento de acordo com o CNPq 
(http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.
pdf). 

2. Escolha a modalidade do trabalho. Este campo deve ser corretamente 
preenchido, pois será referência para a organização das salas de apresentação 
dos trabalhos. Os trabalhos inscritos nas modalidades da qual não fazem parte 
serão cancelados. 

3. Título do trabalho: deve ter até 100 caracteres. 
4. Introdução (300 a 500 caracteres). Abordar o tema suscintamente: o que é 

conhecido atualmente do assunto; o que o trabalho acrescenta para o 
conhecimento científico e a justificativa. 

5. Objetivo (100 a 300 caracteres): colocar o verbo no infinitivo. 
6. Método (200 a 750 caracteres): deverá ser apresentado de maneira clara e 

concisa. Abordar os procedimentos de coleta e análise de dados (se for o caso). 
7. Resultados (200 a 750 caracteres): apresentar os principais resultados do 

trabalho. Não devem ser inseridas tabelas e/ou figuras. 
8. Conclusão (200 a 500 caracteres): deve responder ao objetivo do trabalho. 
9. Palavras-chave: deverão ser escolhidas três palavras-chave. Cada palavra-

chave deve ser inserida em um campo. 
10.  Autores: digitar o nome completo do(s) autor(es), sem abreviaturas e títulos 

acadêmicos/profissionais . Esta informação será utilizada para a confecção dos 
certificados. Sendo o número máximo de 04 autores e 01 orientador. 

11. Instituições envolvidas: listar todas as instituições envolvidas. Se instituição 
não for encontrada na lista, preencher a informação com o nome completo da 
instituição. 

 
A forma de apresentação do trabalho (oral ou pôster) será definida pela Comissão 
Científica do Congresso. 
 
Artigos que não cumprirem as normas serão DESCLASSIFICADOS. 
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