CIrCULA – V MOSTRA DE CIÊNCIAS, CULTURA E ARTE – CEPAE (a
realizar em 06, 07, 08 e 09 de dezembro de 2017)
ORIENTAÇÕES PARA O EVENTO CIRCULA 2017 NORMAS PARA ENVIO DE RESUMOS PARA OS TRABALHOS ACADÊMICOS
DE ALUNOS DO EM, DO MESTRADO, DE BOLSISTAS, DE ESTAGIÁRIOS
 As inscrições devem ser feitas no site do CEPAE e os resumos deverão ser enviados
para o link https://goo.gl/forms/Vse9kIAp6sz8iPdU2, impreterivelmente, até o dia
01/12 de dezembro de 2016 com o preenchimento do formulário, especificando a
modalidade de trabalho: pôster, comunicação oral, oficina, exposição.

Orientações para a formatação dos resumos
- O texto do resumo deve conter até 150 palavras, em fonte Times New Roman,
tamanho 12, espaço simples, em todo o arquivo.
- O título do resumo deve estar centralizado, no alto da página, em caixa alta e
em negrito. Espera-se que ele seja sucinto e objetivo.
- A autoria deve vir na linha imediatamente abaixo do título, com o último nome
do(s) autor(es) em caixa alta, alinhado à direita1. A filiação deve vir no mesmo
alinhamento do nome entre parênteses, na linha seguinte deve constar o nome do
orientador do trabalho (caso haja).
- O texto do resumo deve vir duas linhas abaixo da filiação, em um só parágrafo,
justificado. As palavras-chave, em número de três, devem vir na linha imediatamente
após o final do resumo, separadas por ponto e precedidas da indicação“Palavras-chave”.
Exemplo:
CONSUMO DE ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA
Alexssander Rogério da Silva MATA (Ensino Médio - CEPAE-UFG)
Fabiana Perpétua Ferreira FERNANDES (Orientadora – CEPAE-UFG)
O consumo de álcool na adolescência tem aumentado nos últimos anos e, embora
muito se fale dos perigos e riscos que essa prática pode gerar, parece que os
adolescentes não estão muito preocupados com as consequências de seus atos. A partir
desse panorama, definiu-se como tema dessa pesquisa o consumo de álcool na
adolescência devido à necessidade de estudar e esclarecer aspectos pouco divulgados,
que não aparecem na mídia e são dificilmente discutidos no ambiente escolar ou
familiar. A pesquisa foi realizada durante o ano de 2013 e teve como pergunta: qual é a
opinião dos adolescentes sobre o consumo de álcool nessa fase da vida? Para a sua
realização, definiu-se como espaço uma escola pública de Educação Básica do Estado
de Goiás, como sujeitos 100 adolescentes entre 14 e 18 anos (estudantes do 1º, 2º e 3º
ano do EM) e como instrumento de coleta de dados utilizou-se o questionário.
Palavras-chave: Consumo. Álcool. Adolescência. Opinião.
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Caso seja um trabalho que envolva toda a turma, o professor pode enviar um resumo colocando o seu
nome como orientador(ou autor) e referir o nome da turma. Ex. 5º ano (Ensino Fundamental - CEPAEUFG).

