
 

 

 

NORMAS PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

 

- Serão aceitos comunicações científicas na modalidade de resumos; 
- Cada pessoa poderá submeter no máximo 2 (dois) resumos, tanto como autor quanto como co- 
autor; 
- O número máximo de autores por artigo é de 5 (cinco); 
- O resumo enviado será submetido para apreciação de 2 (dois) pareceristas. 
- O resultado dos trabalhos aprovados será feito mediante publicação no site do GREGEM, no site do 
CCJE/UFES   e   por   meio   de   afixação   de   lista   nos   quadros   de   aviso   do   Departamento   de 
Gemologia/UFES. 
- O GREGEM  disponibilizará  os trabalhos  selecionados  e apresentados  em formato eletrônico,  a 
serem publicados no site oficial após a realização do Evento. 
-  Para  que  o  trabalho  selecionado  venha  a  ser  publicado  obrigatoriamente  deverá  ter  sido 
apresentado  no  Evento,  em  data  e local  determinados  pela  Programação  de  Apresentação  dos 
Trabalhos. 
- A submissão dos trabalhos será via e-mail do GREGEM (gregem.ufes@gmail.com) até a data limite 
de 20 de outubro de 2014. 
- O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 30 de outubro por meio dos sites 
www.gregem.com.br e www.gemologia.ufes.br. 

 

 
 

Os trabalhos deverão ser classificados pelos próprios autores em um dos grupos de trabalho 
relacionados abaixo: 

 
Grupo 1: Mineralogia 
Grupo 2: Gemologia 
Grupo 3: Joalheria 
Grupo 5: Outros 

 
Idioma:  Serão  aceitos  trabalhos  escritos  em  português,  espanhol  ou  inglês.  As  apresentações 
também poderão ser feitas nestes mesmos idiomas na modalidade de pôster. Havendo mais de um 
texto  em  língua  estrangeira  por  grupo  de  trabalho,  os  mesmos  serão  agrupados  em  sessões 
específicas. Ressaltamos que não haverá tradução simultânea nestas sessões. 

 
Formas de Apresentação de Trabalhos 

 
Os trabalhos a serem submetidos deverão conter o seguinte formato: 

 
- Título em português; 
-   Resumos   que   tenham   no   mínimo   350   e   máximo   500   palavras,   caso   contrario   serão 
automaticamente reprovados. Títulos, autores e filiação não serão contabilizados na somatória de 
palavras. 
- Palavras-chave em número máximo de 3; 
- Página formato A4, margens laterais, superior e inferior de 2,5 centímetros; Título centralizado, fonte 
Times New Roman, negrito, tamanho 14, Casp Lock; resumo em espaçamento simples, texto com 
fonte Times New Roman, tamanho 12; 
- Os arquivos devem estar em PDF com fonte Times New Roman, tamanho 12. Arquivos submetidos 
em outro formato podem inviabilizar a leitura pelos pareceristas e serão excluídos automaticamente 
no início da fase de avaliação;  
- Será disponibilizado no site do GREGEM (www.gregem.com.br) um modelo para elaboração onde 
constam os dados e o logo do evento. Todos devem utilizar este modelo, pois isto será essencial para 
padronização, elaboração e gravação dos arquivos. 
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- Os trabalhos selecionados serão disponibilizados exatamente da forma como forem submetidos ao 
Evento, sem revisão editorial e gráfica. Após encerramento das submissões não será mais possível 
substituir o arquivo gravado no site. Assim, eventuais erros no arquivo, problema de editoração ou de 
dados são de inteira responsabilidade dos autores. 

 

COMISSÃO JULGADORA 
 

A comissão julgadora será formada por profissionais pertencentes ao Departamento de Gemologia 
por área de atuação, conforme descrito a seguir 

 

 

Grupo 1. Mineralogia 

Coordenador Titular: Profª Drª Leila Benitez - UFES 
 

 

Grupo 2: Gemologia 
Coordenador Titular:  Profª Drª Daniela Teixeira Carvalho de Newman 

 
Grupo 3: Joalheria 
Coordenador Titular: Profª MsC. Giovanna fornaciari 

 
Grupo 5: Outros 
Coordenador Titular: Profª MsC. Jaqueline Carolino



 

 

MODELO DE RESUMO 

 

TÍTULO (Centralizado, Fonte Times New Roman, Negrito, Tamanho 14, 

Casp Lock) 
 

Newman, D. T. C. de
1
; Gandini, A. L.

2
 

(Texto Centrado, Fonte Times New Roman, Itálico, Tamanho 12) 

 
1Universidade Federal do Espírito Santo; 2Universidade Federal de ouro Preto 

(Texto centrado, Fonte Times New Roman, Tamanho 10) 

 
RESUMO:  Página  formato  A4,  margens  laterais,  superior  e inferior  de  2,5  centímetros, 

Título centralizado,  fonte Times New Roman, negrito, tamanho 14, Casp Lock; resumo em 

espaçamento simples, texto com fonte Times New Roman, tamanho 12. 

 
PALAVRAS CHAVE: máximo de 3 (três palavras), todas maiúsculas. 


