EDITAL PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS DA XIII
SEMANA DA FÍSICA
1. APRESENTAÇÃO DA XII SEMANA DA FÍSICA
A XIII Semana da Física será realizada no período de 24 a 28 de setembro
de 2018, no Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília.
O tema da XIII Semana da Física é “90 anos da Equação de Dirac". O
objetivo da escolha dessa temática está na intenção de homenagear este
grande marco na história da física, e de discutir descobertas de relevância
no cenário científico atual.
2. DA SUBMISSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE BANNERS
2.1 É obrigatória a inscrição e participação na XIII Semana da Física de
pelo menos 1 (um/a) dos/as autores/as para proceder à submissão.
2.2 As submissões devem ser feitas em formato de resumo, podendo ser
enviado o artigo do trabalho para constar nos anais do evento, caso seja
de interesse do autor. Ambos deverão ser submetidos exclusivamente
pelo formulário presente em www.semanadafisica.com/inscricoes. O
arquivo deve ser enviado no formato .docx (Word).
2.2.1 Não será aceita a submissão de resumo enviada em outros formatos
de arquivo que não sejam em .docx (Word).
2.3 A submissão está condicionada ao preenchimento do formulário
supracitado no prazo de 1 de setembro a 14 de setembro de 2018. O
artigo completo deve ser entregue até o último dia do evento: 23h do dia
28 de setembro de 2018.
3. DA SUBMISSÃO PARA APRESENTAÇÕES ORAIS
3.1 É obrigatória a inscrição e participação na XIII Semana da Física de
pelo menos 1(um/a) dos/as autores/as para proceder à submissão.
3.2 As submissões devem ser feitas em formato de resumo, podendo ser
enviado o artigo do trabalho para constar nos anais do evento, caso seja
de interesse do autor. Ambos deverão ser submetidos exclusivamente

pelo formulário presente em www.semanadafisica.com/inscricoes. O
envio deve ser feito no formato .docx (Word).
3.2.1 Não será aceita a submissão de resumos enviados em outros
formatos de arquivo que não sejam em .docx (Word).
3.3 A submissão está condicionada ao preenchimento do formulário
supracitado no prazo de 1 de setembro a 14 de setembro de 2018,
devendo o artigo completo ser entregue até o último dia do evento: 23h
do dia 28 de setembro.
3.4 As apresentações orais poderão ter duração de 30 minutos ou de 1
hora, dispostas entre às 9h e às 10h dos dias 25, 26, 27 e 28 de setembro
de 2018. A escolha da duração é feita pelo apresentador no momento do
preenchimento do formulário de submissão.
3.4.1 As apresentações de 30 minutos podem tanto ser realizadas entre
as 9h e às 9h30min, quanto entre as 9h30min e às 10h. A escolha é feita
pelo apresentador no momento do preenchimento do formulário de
submissão.
3.5 O evento só se responsabilizará por projetar as apresentações em
slides dos apresentadores que a tiverem em “pen drive” e o trouxerem
para a data de sua apresentação.
4. DA FORMATAÇÃO
a) Fonte: Arial;
b) Tamanho: 12;
c) Espaçamento entrelinhas 1,15;
d) Alinhamento do texto: justificado;
e) Tipo de papel: A4;
f) Margens (todos os lados): 2 cm;
g) Citações: devem seguir o sistema autor-data de acordo com as normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS TRABALHOS

5.1 As apresentações de Pôsteres passarão por uma seleção, somente se,
essas excederem (em número) 20, bem como as apresentações orais só
passarão por uma seleção se essas excederem a quantidade de horários
disponíveis.
5.5.1 As apresentações de pôsteres serão selecionados pela sua
abrangência.
5.1.2 As apresentações orais serão selecionadas pela sua abrangência.
5.2 As apresentações de pôsteres e apresentações orais aceitos
receberão um e-mail de confirmação.
6. DO DIA DA APRESENTAÇÃO
6.1 No dia da apresentação de pôsteres, no mínimo 1 (um/a) e no
máximo 2 (dois/duas) dos/as autores/as deverá(ão) estar ao lado do
pôster, a fim de expor o trabalho realizado.
6.2 No dia da apresentação oral, no mínimo 1 (um/a) e no máximo 2
(dois/duas) dos/as autores/as deverá(ão) estar presente com 10 min de
antecedência de seu respectivo dia e horário, a fim de expor o trabalho
realizado.
6.3 As apresentações ocorrerão no horário e dia estipulados pelo
cronograma e demais instâncias informativas da XIII Semana da Física.
6.4 A confecção do pôster deverá obedecer às seguintes dimensões:
a) Largura: 90 cm;
b) Altura: 120 cm.
6.5 Os pôsteres deverão seguir as seguintes especificações:
a) título do trabalho e subtítulo, se houver (em destaque no topo do
pôster);
b) nome completo e e-mail dos autores/as
c) referências.
6.6 Sugere-se que os pôsteres contenham logo da Universidade de
Brasília.

