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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS NA IV MOSTRA CIENTÍFICA DO 

MINISTÉRIO UNIVERSIDADES RENOVADAS – ENUR 2014 

 

Público-alvo: 

Estudantes de graduação, pós-graduação, profissionais;  

 

Áreas do conhecimento:  

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas e Ciências Biológicas e da Saúde. 

 

Objeto de interesse: 

 Trabalhos de Pesquisa em nível de: 

- Iniciação Científica, 

- Conclusão de Curso de Graduação, 

- Mestrado e/ou 

- Doutorado. 

 Trabalhos de ações sociais e/ou pastorais desenvolvidas por Grupos de Partilha de 

Profissionais (GPPs), Grupos de Profissionais do Reino (GPRs) ou outras 

comunidades e/ou movimentos católicos. 

 

Submissão: 

1. Serão aceitos resumos originais que descrevam trabalhos de pesquisa em qualquer área do 

conhecimento. Sobretudo, serão aceitos trabalhos que enfatizem o impacto da pesquisa no 

sonho de se construir uma sociedade mais justa e solidária, mesmo que não seja de forma 

direta. 

2. Poderão ser submetidos no máximo dois resumos por autor ou grupo de autores; 

3. Os resumos não necessariamente deverão ser inéditos, podendo já ter sido apresentados em 

outros eventos científicos;  

4. Os resumos selecionados serão apresentados em forma de pôster durante o ENUR 2014; 

5. Pelo menos, um dos autores deverá comparecer ao evento, o qual será o responsável pela 

apresentação do pôster na IV Mostra Científica do MUR. O apresentador deverá ser indicado 

na submissão do resumo; 
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6. Poderão ser aproveitados pôsteres relacionados ao trabalho que já tenham sido utilizados 

em outros eventos científicos. Os pôsteres de trabalhos inéditos deverão ser confeccionados 

em tamanho 90x120cm, em qualquer tipo de papel;  

7. Os resumos serão revisados por membros do Comitê de Programa, que será composto por 

professores e/ou pesquisadores, doutores nas áreas de Ciências Exatas, Humanas ou 

Biológicas. 

8. Os resumos deverão ser submetidos no formato Word com 1 página, em português, 

seguindo o Formato do Resumo disponibilizado no site e buscando conter: introdução, 

objetivos, métodos, resultados e discussão e conclusão. E deverão ser enviados por e-mail 

para o endereço: mostraenur2014@universidadesrenovadas.com 

No corpo do e-mail deve constar: 

- Título do Trabalho: 

- Autor/apresentador: 

- Indicar Categoria: 

 (   ) Ciências Exatas e da Terra 

 (   ) Ciências Biológicas e da Saúde 

 (   ) Ciências Humanas 

- Indicar se a pesquisa é inédita ou não:  

 (   ) Inédita 

 (   ) não-inédita; o resumo já foi apresentado no evento: ______________ 

9. À comissão organizadora reserva-se o direito de publicar o resumo do trabalho nos Anais 

do ENUR 2014 de forma impressa, online ou CD. 

10. Será emitido apenas um (01) certificado no nome do autor-apresentador, constando os 

nomes de todos os demais autores e o título do trabalho; 

 

Cronograma: 

- Data Limite para Submissão: até 20 de Julho de 2014; 

- Aceite dos resumos: 1 de Agosto de 2014; 

- Realização do Evento: 4 a 7 de Setembro de 2014; 

 

Prof.ª Dr.ª Gleice Ribeiro Orasmo 
Presidente da IV Mostra Científica do MUR 

mailto:mostraenur2014@universidadesrenovadas.com

