NORMAS DE SUBMISSÃO PARA A XVIII SEMAT e VIII SEMEST
1. A apresentação de trabalhos, bem como a divulgação dos mesmos nos anais
do evento, estará vinculada ao pagamento da taxa de inscrição.
2. Cada trabalho deverá conter um orientador, um autor apresentador e, no
máximo, outros dois coautores.
3. Se o trabalho tiver mais do que um autor, deverá ser indicado quem será o
apresentador (no artigo submetido o primeiro autor será o apresentador).
4. O resumo do trabalho deverá ser feito no formato .tex em modelo disponível
na página do evento. Se desejar incluir comandos/pacotes no template
artigo.tex, utilize o espaço indicado no preâmbulo.
5. Não é necessário seguir a risca o modelo de seções sugerido (Introdução,
Seção 1, Seção 2 e Conclusão).
6. Ao compilar seu resumo, este deverá ter de 2 a 4 páginas.
7. Para cada trabalho, deverá ser submetido apenas um arquivo .pdf gerado a
partir do modelo .tex. Não é necessário submeter o arquivo compactado
com os arquivos .tex e as figuras. Não serão aceitos trabalhos
submetidos contendo arquivos no formato .doc ou arquivos no
formato .pdf que não foram gerados pelo arquivo “modelo.tex”.
8. Ao receber as correções e sugestões do comitê científico, os autores deverão
fazê-las até o prazo estipulado e submeter novamente o arquivo
corrigido no formulário específico para este fim. A ausência de
alguma das correções requeridas ou a não entrega no prazo, implicará na
reprovação do trabalho.
9. O texto apresentado nos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores e
deve ser escrito em português.
10. Os trabalhos devem estar relacionados, preferencialmente, a uma das seguintes
áreas de concentração:
• Matemática Pura (Geometria/Álgebra/Topologia/Análise);
• Matemática Aplicada;
• Educação Matemática;
• Estatística.
11. A divulgação dos trabalhos aceitos será feita na página do evento e todos os
trabalhos de IC serão apresentados na forma POSTER.
12. O pôster deve ter as seguintes dimensões: 84.1cm (largura) x 118.9cm (altura)
e o seguinte conteúdo: título, autoria, instituição e unidade acadêmica,
objetivos, metodologia, resultados (quando for o caso), conclusões (quando
for o caso) e bibliografia. Na página do evento será disponibilizado um
modelo (sugerido) de poster em Latex.

